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Kalendarium 2007
Uroczystości 100–lecia bazyliki św. Antoniego.

Wiadukt na ul. Wodzisławskiej „jak nowy”.

Kanalizacja trwa – tu wznowienie robót 
w Niedobczycach.

Zmiana oblicza pl. Wolności.

Rada Miasta przejawiała wyjątkowy dynamizm.

Modernizacja DK 78 już zakończona.
Śródmieście atrakcyjniejsze o dwa centra handlowe.

Tu się buduje przedszkole...



— Jaki pod względem realizacji 
zadań priorytetowych – a przypomnijmy, 
że należą do nich budowa kanaliza-
cji, poprawa układu komunikacyjnego 
i pozyskiwanie środków zewnętrznych 
– był miniony, 2007 rok?

— Budowa kanalizacji była dla nas wiel-
kim wyzwaniem i jest nadal ogromnym zadaniem do wykonania. Jak 
wiemy, końcowy termin całego przedsięwzięcia mija z końcem 2009 r. 
i nic nie wskazuje na to, by miał on być zagrożony. W ub. roku udało 
się podpisać ostatnie umowy z wykonawcami, również na dokończenie 
przerwanych robót m.in. w Niedobczycach. Spór z niesolidną firmą 
trafił aż do sądu arbitrażowego w Paryżu, ale ostatnie mediacje wska-
zują na to, że sprawy idą w dobrym dla miasta kierunku. Ze względu 
na długi okres rozliczeń, nie udało się, w sensie sprawozdawczym, zre-
alizować zaplanowanego na rok ub. zakresu robót, faktycznie jednak 
wykonanych. Budowa ponad 500 km sieci kanalizacyjnej współfinanso-
wanej przez środki unijne, co jest związane z niezwykle rozbudowaną 
sferą sprawozdawczości, jest obarczona sporym ryzykiem. Zmieniają 
się rozwiązania prawne i finansowe, choćby dotyczące podatku VAT, 
pojawiają się rafy, których przewidzieć nie sposób. Nikt jednak nie 
obiecywał, że będzie łatwo... Jednak mimo wszystko – nieprzespanych 
nocy, trudnych rozmów z mieszkańcami i sceptycznie nastawioną 
opozycją w Radzie Miasta – warto było to ryzyko podjąć. I jestem 
pewny, że zrobiliśmy to w odpowiednim czasie. 

Jeśli chodzi o drogi – w ub. roku do użytku został oddany wiadukt 
na ul. Wodzisławskiej i wyremontowana droga w kierunku Gliwic 
w ramach modernizacji Drogi Krajowej nr 78. Cały czas trwają prace 
przygotowawcze do budowy kolejnych odcinków obwodnicy.

Ale obok zadań priorytetowych realizowaliśmy również inne, 
bo takie były społeczne potrzeby. Rozpoczęliśmy budowę długo ocze-
kiwanego przedszkola w dzielnicy Paruszowiec–Piaski, wznowiono bu-
dowę basenu w Boguszowicach oraz rozpoczęto remont hali sportowej, 
a dzięki porozumieniu z budującą Focus Park firmą Parkridge Retail, 
zmodernizowany został pl. Wolności. Zrealizowany został też drugi 
etap projektu wprowadzania elektronicznej karty miejskiej – powstały 
publiczne punkty dostępu do Internetu, o wielu innych mniejszych 
inwestycjach czy remontach placówek oświatowych nie wspominając. 

Dwa pierwsze priorytety są nierozerwalnie związane z trzecim 
– pozyskiwaniem środków zewnętrznych, głównie unijnych, a Rybnik 
znalazł się w czołówce miast polskich pod względem umiejętności 
ich wchłaniania. Przypomnę, że z mojej inicjatywy udało się po-
zyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego kwotę 
82,5 mln euro dla subregionu zachodniego na zadania pozakonkurso-
we, wyłonione w ramach konsensusu dwudziestu kilku gmin. Z tej puli 
Rybnik i Żory otrzymały 24 mln euro (odpowiednio 14,5 i 9,5 mln euro) 
na wspólne zadanie skomunikowania obu miast z autostradą A1. 
W ramach tego zadania Rybnik zmodernizuje drogę na Żory i da-
lej poprzez węzeł w Rowniu w kierunku autostrady A1. Ponadto, 
z tego samego źródła, mamy zapewnione środki na remont wiaduktu 
na ul. Raciborskiej, kontynuację budowy obwodnicy między ulicami 
Energetyków a Rudzką, dodatkowe 1,54 mln euro pozyskaliśmy na do-
finansowanie planowanej modernizacji ul. Chrobrego i budowy drogi 
przez „Ryfamę”. Ze środków pozakonkursowych będzie realizowany 

również monitoring na Nowinach, szerokopasmowa sieć internetowa, 
poszerzenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej i moder-
nizacja hali sportowej w Boguszowicach, a także zamknięcie kwatery 
na składowisku śmieci.

Z pieniędzy unijnych dofinansowaliśmy kończącą się przebudowę 
wieży ciśnień b. kop. „Ignacy” na punkt widokowy, zaś w ramach tzw. 
„dogrywki” konkursowej, otrzymaliśmy środki na współfinansowanie 
remontu zabytkowej kamienicy przy Rynku 1. Unijna perspektywa 
finansowa na lata 2007–2013 umożliwia nowym krajom unijnym, w tym 
Rybnikowi, wykorzystanie swoich 5 minut! Owe przysłowiowe 5 minut 
minie i skończą się możliwości pozyskania tak dużych pieniędzy. Zdaję 
sobie sprawę, że konieczność planowania w budżecie wkładu własnego 
na realizację współfinansowanych przez UE zadań, zadłużenie zwiększa. 
Wszystkich malkontentów pytam jednak – czy warto zadłużyć się na 30%, 
by 70% dostać za darmo? Ja nie mam wątpliwości, a odpowiedzią są 
zrealizowane już inwestycje, powiększające majątek miasta. I nie mam 
też wątpliwości, że Rybnik już swoje 5 minut wykorzystuje. 

 
— I to właśnie zbliżanie się do maksymalnego wskaźnika zadłużenia  

jest jednym z głównych zarzutów opozycji, a miasto „tonące w długach” 
wdzięcznym tematem medialnym...Czy potrafiłby pan rybniczan w tym 
względzie uspokoić?

— Miasto „tonące w długach” to ogromne uproszczenie. Kiedy pod-
jęliśmy decyzję o realizacji sieci kanalizacyjnej i złożyliśmy wniosek na 
dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych, odpowiednie służby 
„prześwietliły” miasto pod względem jego potencjału finansowego na 
wiele lat do przodu, biorąc pod uwagę różne czynniki. Gdyby opinia 
o możliwościach zapewnienia przez miasto wkładu własnego była 
negatywna, wniosek zostałby odrzucony. Tak więc już na starcie wie-
dzieliśmy, że od roku 2008 wskaźniki zadłużenia i obsługi długu będą 
wzrastać. Ale wiadomo też, że obowiązujące w naszym kraju sztywne 
wskaźniki (przypomnijmy: zadłużenia – maks. 60% dochodów miasta 
oraz 15% – spłaty zadłużenia), nie obowiązują w większości krajów UE. 
Zdaniem wielu ekspertów od spraw finansów, najbardziej miarodajne 
będzie indywidualne, sprawne zarządzanie finansami w poszczególnych 
miastach. Chodzi o to, czy po zaspokojeniu podstawowych, bieżących 
potrzeb miasta, po stronie dochodowej pozostaje jakaś nadwyżka, która 
może być przeznaczana na spłatę kredytów i oprocentowania. Nasz 
model finansowy zapewnia to do roku 2017.

Gdyby nie decyzja o budowie kanalizacji, budżet może byłby i zrów-
noważony, ale od 2010 r. miasto, zgodnie z unijnymi dyrektywami, 
płaciłoby za zanieczyszczanie wód pięćsetkrotność dzisiejszej stawki. 
Mieszkańcy płaciliby tyle samo co dziś, albo i więcej, ale bez możliwości 
odprowadzania ścieków. Gdyby nie inne decyzje, zadłużenie byłoby 
może i mniejsze, ale zabrakłoby wielu inwestycji, dzięki którym rybni-
czanie mogą być ze swego miasta dumni. Infrastruktura kanalizacyjna 
i dobre skomunikowanie pobudzają ruch inwestycyjny komercyjnych 
przedsiębiorców, a także indywidualnych mieszkańców, co z kolei 
obniża stopę bezrobocia. Im więcej ludzi pracuje, tym więcej wpływa 
do miejskiego budżetu podatków. Nie mam żadnych obaw, że istnieje 
jakieś zagrożenie związane z finansami naszego miasta. A najlepiej 
zweryfikuje tę opinię życie i mieszkańcy.    

Rozmowa z prezydentem Adamem Fudalim

c.d. na stronie 4
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Rybnik ma swoje pięć minut...

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 3



Wiadomo, że podobnie wysoki poziom inwestycji, jak np. w tym 
roku i kilku latach poprzednich, przez kilka następnych nie będzie 
możliwy, co nie znaczy, że nie będzie się robiło nic, bo zadania zapisane 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym będą wykonywane, często dzięki 
pozyskaniu na nie środków zewnętrznych. Ale to każdy rozsądny czło-
wiek, dysponujący swoim domowym budżetem, jest w stanie zrozumieć. 
Rekordowy pod względem inwestycji będzie bieżący rok, bo przezna-
czyliśmy na nie ponad 41% dochodów miasta. Kontynuowana będzie 
budowa kanalizacji, basenu w Boguszowicach i zadań poprawiających 
układ komunikacyjny, miasto jest też współinwestorem nowej siedziby 
oddziału zamiejscowego sądu okręgowego, a prace na terenie starej 
szkoły muzycznej już się rozpoczęły. Ważnym zadaniem jest również 
uzbrojenie planowanych do sprzedaży miejskich terenów inwestycyjnych 
oraz  przygotowanie obszarów pod budownictwo indywidualne, co jest 
sposobem pozyskiwania dla miasta nowych podatników. Jednym sło-
wem – racjonalność i jeszcze raz racjonalność w zarządzaniu środkami 
i przygotowywaniu zadań inwestycyjnych. 

Chciałbym też podkreślić absolutnie otwartą politykę informa-
cyjną miasta, również w sferze finansów. Swoją politykę finansową, 
opartą o wymieniane już priorytety, a realizowaną z wykorzystaniem 
praktycznych doświadczeń nabywanych dzień po dniu i rok po roku, 
przedstawiam w różnych środowiskach. Tu nic nie jest „zamiatane 
pod dywan”, istnieje pełny dostęp do informacji, choćby na stronie 
internetowej miasta. 

— Znany publicysta Tomasz Lis życzył niedawno rządzącym, by, jeśli 
są przekonani do swoich racji, mieli odwagę zrobić niekiedy coś wbrew 
tzw. opinii publicznej. Jak pan to skomentuje, choćby w kontekście 
protestów mieszkańców Rybnika wobec planu przestrzennego zagospoda-
rowania czy modernizacji drogi w Boguszowicach, w tym wycinki drzew. 
Obie te sprawy wzbudziły w minionym roku wiele kontrowersji.

— Dziennikarz miał zapewne na myśli zapowiadaną przez rząd 
„politykę uśmiechu”. Sprowadzając tę kwestię do poziomu samorządu, 
próba rozwiązania sytuacji konfliktowych, kiedy z jednej strony stoi 
koncepcja władz miasta, a z drugiej kilka grup interesów społecznych, 
nigdy nie jest łatwa. I to jest najmniej przyjemna strona sprawowanego 
urzędu prezydenta miasta, a nawiasem mówiąc, tych satysfakcjonujących 
momentów jest coraz mniej. Jeśli chodzi o podane rybnickie przykłady: 
informacje o powodach i źródłach tych protestów otrzymuję z różnych 
stron i w różnej formie. Nie chcę o tym mówić publicznie, bo dzisiaj 
każdy ma prawo złożyć doniesienie do prokuratury o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa, w tym również na osobę spełniająca publiczną 
funkcję, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w przypadku, kiedy 
się one nie potwierdzą. Jest jednak przygotowywana ustawowa zmiana, 
która mówi, że osoba składająca doniesienie, w przypadku odrzucenia 
skargi, poniesie finansowe konsekwencje. Ja nie zamierzam nikomu 
zamykać ust, jeśli którykolwiek z mieszkańców jest przekonany, że gdzieś 
zostały przekroczone przepisy, w wyniku czego został on poszkodowany, 
jego prawem jest zgłoszenie  tego odpowiednim organom. Ale sąd to 
ostateczność i do takiej sytuacji nie może dochodzić w każdej sprawie, 
bo dojdzie do paraliżu administracyjnego. Jak dotąd, w obu kwestiach 
wykorzystywane są dostępne administracyjne procedury. Myślę, że lu-
dzie będą nas jednak oceniać po uczynkach, po tym co w mieście zostało 
zrobione, a nie przez pryzmat jednej czy dwu nagłośnionych w mediach 
spraw dotyczących ograniczonego grona zainteresowanych. Nigdy nie 
można zadowolić wszystkich i z tym trzeba się pogodzić...

— Przez wiele lat polityczne spory „na górze” miały ograniczony 
wpływ na pracę rybnickiej Rady Miasta, a brak jej upolitycznienia był 
dla miasta okolicznością korzystną. Miały miejsce nawet ostre konflikty, 
ale raczej pozbawione one były ideologicznych konotacji. Od ostat-
nich wyborów samorządowych sprawy się skomplikowały, szczególnie  
po wejściu Bloku Samorządowego Rybnik w koalicję z PiS–em, wtedy 

partią rządzącą, dziś opozycyjną. Ostatnim tego przejawem było głoso-
wanie radnych PO przeciwko uchwale budżetowej, a nawet zaskarżenie 
jej w dwu punktach do Regionalnej Izby Obrachunkowej...

— Jak już wiemy, RIO oba zarzuty odrzuciło, co świadczy o ich 
absurdalności i zabarwieniu politycznym oraz niekompetencji skarżą-
cych (więcej o sprawie na str. 13). Po objęciu funkcji prezydenta dość 
szybko przekonałem się, że najlepszym rozwiązaniem dla miasta jest 
powierzenie za nie odpowiedzialności nie partiom politycznym, ale  
samorządowcom wywodzącym się z lokalnych organizacji czy stowa-
rzyszeń. Polityczna opozycja często jest przeciwna działaniom opcji 
rządzącej tylko dlatego, że jest... opozycją. Jak niekorzystnie polityka 
wpływa na sprawy samorządu przekonaliśmy się niedawno na własnej 
niejako skórze. Rządzące PO odrzuciło wszystkie poprawki budżetowe 
tzw. „regionalne”, a była wśród nich propozycja włączenia do budżetu 
państwa przebudowy DK nr 78 na obszarze Śródmieścia Rybnika,  
na odcinku od ul. Raciborskiej ulica Kotucza do Ronda Wileńskiego 
(przy stacji paliw BP). Przeciw głosował nawet rybnicki parlamentarzysta 
PO, który problemy komunikacyjne Rybnika uważał dotąd za najważ-
niejsze do rozwiązania. Kiedy taka możliwość się pojawiła, zgodnie  
z polityką swojego ugrupowania, głosował przeciw. Tak więc zapew-
nienia o działaniach na rzecz swojego miasta i regionu dość szybko 
zostały zweryfikowane. Ale parlament powinien wspierać samo-
rządowców  też w szerszym zakresie, poprzez stanowienie dobrego 
prawa i poprawianie ustaw, które gminom utrudniają działalność,  
a takich zapisów jest wiele. Sam wniosłem ponad 40 uwag w tej materii,  
a zapewniam, że to nie wszystko...

W związku ze skargą radnych PO do RIO i jej bezzasadnością, za-
równo jako prezydent miasta i jako przewodniczący BSR apeluję do 
nich o postawę godną poważnej i konstruktywnej opozycji. Ich ostatnie 
działania świadczą o nieznajomości zasad tworzenia budżetu i narażają 
na szwank wizerunek miasta, na który pracujemy od 18 lat. To nie może 
zostać zaprzepaszczone...

— Czego w takim razie życzyć prezydentowi Rybnika na nowy rok?
— Myślę, że tego, co jest najważniejsze dla każdego człowieka, a więc 

zdrowia. Ale też wiary w to co się robi i dobrej współpracy ze wszystkimi, 
dla których rozwój Rybnika jest sprawą bardzo ważną...

— Tego więc życzymy i dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

c.d. ze strony 3

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal 

oraz uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej 

śp. JÓZEFA CYRANA

proboszczowi parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 
o. Hadrianowi i wszystkim księżom 

koncelebrującym Najświętszą Ofiarę, 
prezydentowi Rybnika panu Adamowi Fudalemu 

wraz z zastępcami, przewodniczącemu Rady Miasta, 
radnym, klubowi BSR, senatorom i posłom, 

pracownikom Urzędu Miasta i jednostek miejskich, 
pocztom sztandarowym i wszystkim delegacjom,

dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Antoniego i Karola Szafranków, 

krewnym, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom

wyrażamy serdeczne podziękowanie
Żona z rodziną   

4 Nr 1/439; styczeń 2008
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Udział w sesji wzięli również parlamen-
tarzyści Marek Krząkała oraz Tadeusz 
Gruszka, który pogratulował Stanisławowi 
Jaszczukowi (PiS) wyboru na stanowisko 
przewodniczącego Rady Miasta, życząc mu 
skutecznej działalności, a nowym radnym 
Piotrowi Nieweltowi (PO) i Wojciechowi 
Piesze (PiS) –  zadowolenia z samorządowej 
pracy. Przekazał też spostrzeżenia z nie-
długiej jeszcze działalności senackiej, m.in. 
zasłyszane dobre opinie o naszym mieście 
od kolegów – parlamentarzystów z całej Pol-
ski. Przekazał też życzenia świąteczne oraz 
owocnej pracy nad budżetem, a następnie 
jego realizacji. A potem mówiono niemal 
wyłącznie o pieniądzach...

Wokół porządku
Prowadzący posiedzenie przewodni-

czący St. Jaszczuk wprowadził do po-
rządku obrad, jak przewiduje w takich 
przypadkach procedura, punkt o wyga-
śnięciu mandatu J. Cyrana. Jednak brak 
wyraźnego, skierowanego do radnych przez 
przewodniczącego pytania, czy akceptują 
cały porządek sesji spowodował interwencję 
Grzegorza Juzka (PO). Uważał on przegło-
sowanie porządku obrad za niezbędne, co 
potwierdziła radca prawna Łucja Pierchała. 
I nie była to ze strony G. Juzka sugestia teo-
retyczna, ponieważ następnym jego krokiem 
było wystąpienie z wnioskiem o wykreślenie  
z porządku sesji projektu uchwały budżetowej 
czyli głównego jej punktu. Argumentował to 
zmianami jakie zaszły między wersją projektu 
budżetu z listopada ub.r., przekazaną do 
zbadania Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
a wersją po zmianach, nad jaką radni mają 
debatować obecnie. 

Po kilkuminutowej przerwie swoje stano-
wisko przedstawił prezydent Adam Fudali, 
zapewniając, że budżet został przygotowany 
zgodnie z procedurami: zgodnie z ustawą, 
Regionalna Izba Obrachunkowa otrzymała 
prowizorium budżetu miasta do 15 listopada. 
Zostało ono dostarczone również radnym, 
których zadaniem jest omówienie tego do-
kumentu w komisjach. Jest sprawą oczywistą, 
że pomiędzy prowizorium, a wersją końcową 
następują pewne zmiany. Gdyby przyjąć za-
łożenie radnego Juzka, praktycznie w żadnej  

z gmin nie byłoby możliwe procedowanie nad 
budżetem. Prezydent wyraził przypuszcze-
nie, że chodzi o odpowiedź na pytanie, czy 
zmiany wprowadzone od momentu wyrażenia 
przez RIO pozytywnej opinii o budżecie, nie 
wpłynęły na wysokość dwóch wskaźników 
– obsługi zadłużenia (dopuszczalne 15%) 
i samego zadłużenia (maksymalnie 60% 
dochodów). Jak stwierdził, zmiany te spo-
wodowały różnicę na niekorzyść wskaźnika 
zadłużenia o 0,65 punktu, co nie rzutuje na 
cały budżet i perspektywę finansową na lata 
następne. Podobne zdanie wyraził przewod-
niczący Komisji Finansów Michał Chmieliń-
ski (BSR), informując, że projekt budżetu 
miasta z poprawkami został przez Komisję 
Finansów  obszernie przedyskutowany i nie 
budzi zastrzeżeń.

Wniosek G. Juzka oddalono 16 głosami 
przeciw, za było 7 radnych, 1 wstrzymał się 
od głosu. 

Prace w mieście
Nim jednak rozgorzała wstępna dysku-

sja o finansach, o aktualnych sprawach 
i działaniach w mieście poinformował 
prezydent A. Fudali, zapowiadając m.in. 
odbiór techniczny mostu na Rudzie  
i koniec utrudnień w ruchu drogowym 
w kierunku Gliwic. Poinformował też  
o aneksach umów na roboty moderniza-
cyjne na ul. Boguszowickiej, m.in. wycinkę 
drzew wstrzymaną w sierpniu ub. roku 
(nowy termin – 31 maja 2008 r.); na remont 
nawierzchni ulic Sosnowej (do 30 kwietnia 
2008 r.), Niedobczyckiej i Plebiscytowej (15 
maja 2008 r.); na projekt V etapu Obwod-
nicy Wielopolska – Prosta, czego powodem 
było poszukiwanie najbardziej korzystnego 
rozwiązania do przejścia obwodnicy przez 
ul. Mikołowską (nowy termin 30 kwietnia 
2008 r.). Na ukończeniu jest budowa boisk 
o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 
10 oraz przy SP 5. W mieście podpisuje się 
wiele umów na różne roboty poza ustawą  
o zamówieniach publicznych, aktualnie m.in. 
na usunięcie szkód górniczych w Zespole 
Ognisk Wychowawczych w Niedobczycach, 
rozbudowę węzła ciepłowniczego w Miejskim 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej, 
wykonanie ogrodzenia terenu wokół wieży 

widokowej przy zabytkowej kopalni „Ignacy”, 
a także liczne remonty w placówkach oświa-
towych czy na opracowania dokumentacji 
projektowej i wiele in. Informacje o takich 
robotach będą się ukazywać co miesiąc na 
miejskiej stronie internetowej. 

Prezydent poinformował też o ostatnio 
przyznanych Rybnikowi nagrodach: w kon-
kursie „Eko – lider Funduszu Spójności” 
miasto otrzymało wyróżnienie i certyfikat 
podpisany przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
przez Ministra Środowiska, za realizację 
największej miejskiej inwestycji czyli budowę 
kanalizacji sanitarnej. Nagrodzono rów-
nież wprowadzenie e–karty i to europejską 
nagrodą  honorującą i promującą wybitne 
osiągnięcia administracji w Europie. 

Z krótkiej na długą
Skarbnik Bogusław Paszenda przedsta-

wił projekt uchwały dotyczący pożyczek  
z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
prefinansowanie dwu zadań realizowa-
nych z pomocą środków unijnych. Chodzi 
o modernizację Drogi Krajowej 78 i ada-
ptację wieży ciśnień kop. „Ignacy” na wieżę 
widokową. Pożyczki te są już aktywne, ale nie 
zostały spłacone ze środków unijnych przed 
końcem 2007 r. W związku z tym z pożyczek 
tzw. krótkoterminowych czyli spłacanych  
w ciągu roku, stają się one pożyczkami długo-
terminowymi, których spłata wykracza poza 
rok budżetowy. A na zaciągnięcie takiej po-
życzki, nawet w przypadku gdyby została ona 
spłacona w pierwszych dniach stycznia ko-
lejnego roku, potrzebna jest zgoda radnych. 
Radni takiej zgody udzielili 23 głosami.

Kredyty w dół
Dzięki obniżeniu kosztów kilku zadań 

inwestycyjnych, na co złożyły się  korzyst-
niejsze wyniki przetargów, pojawiła się 
możliwość zmniejszenia zaciągniętych na 
nie kredytów preferencyjnych ze środków 
Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunal-
nych. Oszczędności uda się uzyskać przy 
modernizacji boguszowickiej hali, budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. 
Gruntowej oraz budowie obwodnicy od ul. 
Wielopolskiej do ul. Prostej. Jak powiedział 
omawiający projekt uchwały B. Paszen-
da, umowy kredytowe trzeba aneksować,  
a w tym celu niezbędna jest uchwała, którą 
radni przyjęli jednogłośnie.

Zmiany do końca
Taka jest „uroda” współcześnie kon-

struowanych budżetów, w tym również 
tego na zakończony rok 2007.  Skarbnik  
B. Paszenda przedstawił projekt uchwały 

Budżetowa sesja Rady Miasta – 12 grudnia 2007 r.

Ostatnia w roku ub. sesja była pod kilkoma względami wyjątkowa. Spodziewana 
dyskusja nad przedstawionym radnym do oceny budżetem miasta na rok 2008 miała 
niewątpliwy wpływ na zmianę godziny rozpoczęcia posiedzenia na wcześniejszą. 
Grudniowa sesja była też pierwszą, na której zabrakło zmarłego Józefa Cyrana, 
wieloletniego radnego i b. wiceprezydenta miasta. Wszyscy obecni na znak żałoby 
przypięli czarne kokardki, czcząc Jego pamięć chwilą ciszy.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 5

Nic, tylko o pieniądzach...



wraz z autopoprawką związaną z pozyska-
niem środków z programu edukacyjnego 
„Sokrates Comenius”. Projekt zakładał 
zmniejszenie dochodów per saldo o prawie 
65 mln zł i jednoczesne zmniejszenie wydat-
ków o ponad 67,8 mln zł. Kwota przeniesień 
wydatków pomiędzy działami wyniosła ponad 
76,6 mln zł. Po zmianach planowany deficyt 
zmniejszył się o ponad 2 mln 880 tys. do kwoty 
97.757.949,74 zł. Zmiany były liczne, jednak 
dyskusja skupiła się głównie na zwiększeniu 
wartości kosztorysowej planowanej budowy 
siedziby Straży Miejskiej przy ul. Reymonta 
oraz na stronie finansowej budowanej kana-
lizacji. Szczególnie zbulwersowany kosztem 
inwestycji dla SM (zwiększonym z kwoty  
3,2 mln zł do 5,7 mln zł) był radny Franciszek 
Kurpanik (PO), przywołując nawet porówna-
nie do „pałacu ze złotymi klamkami”. Wyraził 
on opinię, że w sytuacji, kiedy „...miasto 
ma problemy finansowe”, byłoby rozsądniej 
zaadaptować na ten cel któryś z istniejących 
budynków. Podobna kwota została przezna-
czona na modernizację i adaptację pięciu 
budynków przy ul. Ogrodowskiego na miesz-
kania socjalne, co według radnego wydaje się 
być niewspółmiernie mało.

Prezydent Fudali uznał wystąpienie rad-
nego Fr. Kurpanika za przejaw populizmu 
i chęci uzyskania „...taniego poklasku”. We-
dług gospodarza miasta, budowa siedziby 
dla SM jest koniecznością, a na zadanie 
to trzeba spojrzeć perspektywicznie, m.in.  
w kontekście możliwości zwiększenia liczby 
miejskich strażników np. do 60, ewentual-
nego powołania policji municypalnej czy 
rozwoju informatyzacji miasta. Przy okazji tej 
inwestycji wprowadzone zostało nowatorskie 
rozwiązanie „projektuj i buduj”, bo zarówno 
jedno, jak i drugie zadanie powierzone zosta-
ło jednej firmie. Prezydent przyznał jednak, 
że na początkowym etapie kalkulacji nie 
doszacowano pewnych kosztów.

Do dyskusji włączył się wiceprezydent 
Michał Śmigielski, wyjaśniając, że koszt 
adaptacji starego budynku wcale nie jest 
niższy, a w przypadku np. obiektu na terenie  
b. szpitala „Juliusz” - wręcz wyższy. Koszt 1 m2  
planowanego obiektu nie może przekroczyć  
4 tys. zł za m2 . Do tego dochodzą koszty prze-
łożenia infrastruktury, zmiany układu dro-
gowego i budowa połączenia światłowodem 
sieci internetowej z siedzibą policji. Przetarg 
na kompleksową realizację typu „projektuj  
i buduj” wygrała gliwicka firma ZUR. 

Fr. Kurpanika nie do końca wyjaśnie-
nia przekonały, podobnie jak koniecz-
ność przeniesienia obiektu z ul. Hallera,  
a jego następne pytanie dotyczyło postępów  
w budowie kanalizacji. Niepokój wzbudziły 
„nieprzerobione” w tym roku 64 mln zł na 
tym zadaniu i zdecydowane zwiększenie 
wydatków na ten cel w latach 2008–2009. 

Większość problemów wynika z niewywią-
zywania się z zadania wykonawców, stąd 
pytanie radnego czy miasto ma jakiś wpływ 
na to, by firmy realizowały podpisane kon-
trakty w terminie? Prosząc o wyjaśnienie 
szczegółów pełnomocnika ds. realizacji kon-
traktu Andrzeja Bartelę, prezydent przypomniał  
o nagrodzie dla miasta za zarządzanie tą 
inwestycją, podkreślając, że nikt nie obie-
cywał, że tak wielkie zadanie realizowa-
ne będzie bez problemów: — „...Działamy  
w gospodarce rynkowej. Firmy, by zdobyć portfel 
zamówień, przeszacowują czasem swoje możliwo-
ści. Trudności nie unikniemy, ale chodzi o to,  by je 
umiejętnie rozwiązywać. Przykładem niech będzie 
problem  z Hydrobudową  9, a w konsekwencji 
– spór w arbitrażu, w którym miasto stawia twarde 
warunki. Dbamy zawsze o interes miasta i wiemy, 
że efekty  negocjacji są obiecujące... 

A. Bartela zapewnił, że realizacja projektu 
nie jest zagrożona. Zgodnie z decyzją Ko-
misji Europejskiej, termin jej zakończenia 
mija 31 grudnia 2009 r. Wszystkie umowy są 
podpisane, ostatnie – z terminem 30 września 
2009 r., jednak pełnomocnik przewiduje,  
że dla zwiększenia zysku, firma będzie dą-
żyć do szybszego zakończenia robót. Tym 
samym zostanie kilka miesięcy na przygoto-
wanie dokumentów kończących inwestycję.  
W następnych latach trzeba będzie wykazać 
się efektem ekologicznym w postaci podłą-
czenia do kanalizacji odpowiedniej liczby 
osób, czyli skanalizowania 98% gospodarstw 
w Rybniku. A. Bartela wyjaśnił, że zmniejsze-
nie wydatków o 64,5 mln zł wynika głównie 
z tego, że prace są wprawdzie wykonane, 
lecz niezafakturowane. Radny Piotr Kuczera 
(PO) pytał o ewentualne zagrożenie, jakie 
może wyniknąć z podwyższenia VAT–u. Jak 
mówi A. Bartela, przed końcem 2007 r. nie 
było jeszcze wiadomo, jak wysoki będzie ten 
podatek w przypadku tzw. infrastruktury 
liniowej jak wodociągi czy kanalizacja. Jeśli 
idzie o mieszkalnictwo, wynegocjowany 
został niższy VAT w wysokości 7%. Jeśli  
w przypadku budowy kanalizacji VAT wynie-
sie 22%, to koszty zwiększą się o ok. 14,5%. 
Nie wiadomo jeszcze czy tę różnicę będzie 
musiał pokryć beneficjent. Za przyjęciem 
zmian w budżecie głosowało 17 radnych, 
wstrzymało się 7.  

Wydatki nie wygasną
Zgodnie z zasadą gospodarki budże-

towej, wraz z końcem roku budżetowego 
wydatki wygasają. Jednak część z nich 
można uznać za niewygasające. Projekt 
uchwały w sprawie ich ustalenia przed-
stawił skarbnik miasta. Największą kwotę 
stanowią wydatki majątkowe czyli zadania  
i zakupy inwestycyjne, drugą część – wydatki rze-
czowe, takie jak dostawy i usługi. Kolejne to wy-
datki związane z rozliczeniami wynagrodzeń,  

również z umów  wraz z pochodnymi i odpra-
wy emerytalne. W sumie wydatki niewygasa-
jące to kwota bliska 45 mln zł. 

Dyskusję rozpoczął radny Henryk Ryszka 
(BSR), który w wydatkach niewygasających 
nie mógł dopatrzeć się kwot na ważne inwe-
stycje w Niedobczycach, takich jak remont 
Domu Kultury i SP 22. Jak przypomniał 
prezydent, środki na te zadanie nigdy nie 
były umieszczone w budżecie na 2007 rok,  
ale w WPI, zgodnie z zasadami pozyskiwa-
nia środków z budżetu z Unii Europejskiej. 
Podobnie jak w przypadku innych placówek 
kultury, również remont DK w Niedo-
bczycach będzie realizowany tylko w razie 
otrzymania pomocy finansowej w ramach 
konkursów unijnych. Zaś termomoderniza-
cja i likwidacja azbestu w SP 22, znajdzie 
się jako jedno z zadań w zbiorczym wniosku  
o dofinansowanie z programu operacyjnego, 
obejmującym modernizację kilku placówek 
oświaty na łączną kwotę 24 mln zł. 

O remont nieprzystającego do standardów 
DK w Niedobczycach zaapelował też P. Ku-
czera, również w imieniu mieszkańców po-
bliskiego Popielowa i Radziejowa. Prosił też  
o wyjaśnienie, co kryje się za kwotą 200 tys. zł  
w jednym z paragrafów uchwały o wydat-
kach niewygasających. Jeśli chodzi o DK  
w Niedobczycach, prezydent uzupełnił swoją 
odpowiedź informacją, że środki na jego 
modernizację w wysokości 1,28 mln euro  
znajdują się na tzw. liście rezerwowej progra-
mów subregionalnych. Lista ta jest wprawdzie 
obciążona „...dużą dozą niepewności”, jeśli 
jednak stanie się faktem, remont będzie 
można zrobić. „Tajemnicze” 200 tys. zł pre-
zydent zaproponował zostawić w budżecie 
jako wydatki niewygasające, a o jakiejkol-
wiek decyzji względem tej kwoty radni będą 
poinformowani. 

Prezydent odniósł się też do koncepcji 
zagospodarowania ośrodka w Kamieniu  
i kąpieliska na Rudzie, dziękując Fundacji 
Ekoterm Silesia za nieodpłatne przygoto-
wanie projektu i podkreślając, że cała idea 
opiera się na pozyskaniu strategicznego in-
westora, np. partnera w ramach partnerstwa 
publiczno–prawnego, ale po znowelizowaniu 
ustawy, stąd promocja tego projektu na miej-
skiej stronie internetowej. 

O środki na oświetlenie pytał radny An-
drzej Oświecimski (BSR), a obecny na sesji 
naczelnik Wydziału Dróg Andrzej Kopka 
poinformował, że obok kwoty 400 tys. zł 
w wydatkach niewygasających, w nowym 
budżecie znajdzie się na budowę nowych 
punktów oświetleniowych 230 tys. zł – w su-
mie 630 tys. zł. Podobna suma na to zadanie 
zostanie przeznaczona na przełomie 2008/09 
roku. Jeden z oferentów przystępujących do 
przetargu na budowę oświetlenia zapewnił, 
że zadanie, którego kosztorys wynosił po-
nad 600 tys. zł, on wykona za kwotę 308 tys.  
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i tę ofertę trzeba bardzo dokładnie prze-
analizować. Dwie kolejne były na poziomie 
kosztorysu, co wydaje się bardziej realne. 
Uchwałę o wydatkach niewygasających radni 
przyjęli jednogłośnie.   

Budżet przyjęty, 
opozycja przeciw 

Projekt nowego budżetu i główne 
założenia jego konstrukcji zreferował 
skarbnik B. Paszenda, a następnie, 
wspomagając się wizualizacją, politykę 
finansową miasta na rok 2008 omówił 
prezydent A. Fudali.

Przyszłoroczne priorytety, podobnie jak 
kilku lat wcześniejszych, to kontynuacja 
budowy kanalizacji, poprawa układu ko-
munikacyjnego, pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych oraz... oszczędzanie. Planowane 
dochody to kwota 478.481.767,95 zł. Naj-
większą ich część stanowi udział w podatkach 
(22,22%) oraz subwencja ogólna (21,34%). 
Planowane bezzwrotne środki zewnętrzne, 
w tym unijne wyniosą nieco ponad 90 mln 
zł. Prognozowane wydatki ogółem to kwota 
607.877.829,12 zł, w tym na inwestycje prze-
znaczono 252.515.141,2 zł, (środki własne – 
152.145.311,18 zł) co stanowi 41,54% tego-
rocznego budżetu. Tak więc mimo zapowiedzi 
oszczędzania, budżet jest rekordowo proin-
westycyjny. Najwięcej, bo ponad 182 mln zł  
pochłonie budowa kanalizacji ,  ponad  
18,5 mln zł – modernizacja dróg. Pozostałe 
najistotniejsze inwestycje to budowa krytego 
basenu w Boguszowicach, rewaloryzacja 
kamienicy przy Rynku 1, modernizacja  
i adaptacja kolejnych 5 „familoków” przy ul. 
Ogrodowskiego na lokale socjalne i kontynu-
acja budowy przedszkola w Paruszowcu–Pia-
skach. Tradycyjnie wysokie będą nakłady na 
oświatę – ogółem prawie 156 mln zł, w tym 
subwencja oświatowa z budżetu państwa wy-
niesie nieco ponad 96 mln zł (resztę dopłaci 
miasto) oraz na opiekę społeczną – prawie 
62 mln zł. Deficyt budżetowy zaplanowano 
na poziomie 129.396.061,17 zł. Jak uczą 
doświadczenia z lat poprzednich, wysokość 
dochodów, jak i wydatków, a tym samym  
i deficytu będą się w ciągu roku budżetowego 
wielokrotnie zmieniać. 

Jak poinformował przewodniczący Komisji 
Finansów M. Chmieliński, wszystkie branżo-
we komisje projekt budżetu po poprawkach 
przyjęły, podobnie jak KF, której 2 członków 
od głosu się wstrzymało.

Mimo wcześniejszych planów, że szersza 
dyskusja zastąpiona zostanie zaprezento-
waniem opinii o budżecie poszczególnych 
klubów RM, radni nie  odmówili sobie jednak 
wyartykułowania własnych spostrzeżeń. I tak 
M. Chmieliński wymienił wszystkie zagro-
żenia wynikające z napiętego budżetu, ale 
i czynniki zagrożenia te łagodzące, w sumie 

oceniając dokument jako realny. Zachęcał 
też opozycję (i zachęcił!), do jednoznacznego 
poparcia budżetu lub jego odrzucenia, a nie 
do uciekania się do formy pośredniej czyli 
wstrzymania się od głosu. Radny Kurpanik 
powtórzył swoje zastrzeżenia co do zbytniego 
pośpiechu w podejmowaniu uchwały budże-
towej, a swoje wątpliwości przy głosowaniu 
tłumaczył faktem, że nie wszystkie zapisy 
budżetu są dla niego jasne, np. te z rubryki 
„wydatki pozostałe”. Podobny niedosyt  
w specyfikacji niektórych wydatków odczu-
wał też radny Bronisław Drabiniok (PO),  
zaś w odpowiedzi skarbnik dobitnie poinfor-
mował, że budżet jest radnym przedstawiany 
na poziomie szczegółowości zgodnej z umową 
o finansach publicznych, a nawet wyższym 
niż tego wymaga ustawa, zaś budżet wyko-
nawczy leży w kompetencjach prezydenta. 
Nie ma potrzeby wymieniania każdego oczy-
wistego wydatku związanego z działalnością  
np. Zarządu Zieleni Miejskiej jak zakup po-
lewaczek czy asfaltu do łatania dziur przez 
RSK. Wcześniej jednak skarbnik przedstawił 
radnym trzy uchwały III Składu Orzeka-
jącego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach opiniujące budżet Rybnika, 
zawierający też informację o stanie mienia 
komunalnego i objaśnienia. Po dokonaniu 
analizy RIO uznało, że projekt budżetu 
opracowano z zachowaniem równowagi bu-
dżetowej, zawiera on wymagane dane i nie 
budzi zastrzeżeń. Druga uchwała zawiera 
pozytywną opinię o możliwości sfinansowania 
deficytu, a skarbnik szczegółowo wyjaśnił 
zależność wysokości wskaźników zadłużenia 
(maksymalnie 60% dochodów budżetowych) 
i spłaty długu (maks. 15%) od zmian w budże-
cie, porównując te wysokości odpowiadające 
projektowi budżetu przed i po zmianach. 
Radny B. Drabiniok zarzucił skarbnikowi 
niejasność wywodu, co w konsekwencji stało 
się przyczyną późniejszej skargi radnych PO 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej. (Więcej 
o tej sprawie na str. 13).   

P. Kuczera przedstawił wniosek klubu PO 
o zmianę w Wieloletnich Programach Inwe-
stycyjnych i wykreślenie planów przebudowy 
ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki 
do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz 
budowę nowej drogi przez teren Ryfamy 
do skrzyżowania ul. Powstańców, Żorskiej, 
Sybiraków i wprowadzenie w zamian do WPI 
przebudowy ul. Podmiejskiej o podobnym 
koszcie. Radni PO uważają, że przebudowa 
ul. Podmiejskiej rozwiązuje wiele problemów 
komunikacyjnych: przeprowadza tranzyt 
przez Rybnik, komunikuje z wszystkich 
kierunków Rybnicką Strefę Ekonomiczną 
i rozwiązuje wieloletni problem protestów 
w Orzepowicach, gdyż można zrezygnować 
z planu budowy obwodnicy przez centrum 
tej dzielnicy. Przebieg drogi radny pokazał 
z pomocą wizualizacji. Prezydent wyraził 

opinię, że przedstawiona koncepcja udrażnia 
co najwyżej ruch w kierunku Wodzisławia i na 
Gliwice i więcej nie załatwia nic. Projekt za-
pisany w WPI  powoduje, że centrum miasta 
będzie otoczone pierścieniem, co umożliwi 
ruch tranzytowy jednocześnie z Wodzisławia, 
Raciborza, Zebrzydowic czy Rud w kierunku 
autostrad A 1 i A 4. To koncepcja przyjęta 
przez urbanistów i umieszczona przez eks-
pertów w Studium Komunikacyjnym, ale 
przede wszystkim jest ona zgodna z zapisami 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ponadto, co bardzo ważne, część pieniędzy 
(5,5 mln zł) na realizację rozwiązania poprzez 
modernizację ul. Chrobrego i poprowadzenie 
trasy poprzez tereny Ryfamy, pochodzą ze 
środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na zadania pozakonkursowe i nie 
ma możliwości żonglowania nimi z jednego 
zadania na drugie. Zadania te zostały uzgod-
nione z partnerami z 25 gmin i 3 powiatów, 
co wymagało konsensusu. RPO zostały wyne-
gocjowane w Brukseli i trudno podejmować 
ryzyko zmiany i utraty pieniędzy.

Radny B. Drabiniok prosił jeszcze o wyja-
śnienie kwestii nakładów na drogi, a P. Kuczera,  
po uwagach prezydenta, raz jeszcze chciał 
wrócić do swojej prezentacji, bo „...najistot-
niejsze jest ostatnie kliknięcie”, które, zda-
niem radnego, więcej by wyjaśniło. Prezydent 
powtórzył swoje uwagi: — Nie mam odwagi, 
żeby doprowadzić do zmiany tego zadania,  
to jest po prostu niemożliwe. To nie jest złośli-
wość z mojej strony, ale doświadczenie zdobyte 
w  zarządzaniu projektami unijnymi. Pokaza-
nie jeszcze raz tej koncepcji nic nie zmieni, bo 
ja tego zadania po prostu się nie podejmę.

Benedykt Kołodziejczyk (PO) zwrócił uwa-
gę, że praca w wielkich obiektach handlowych 
jest słabo płatna, a ponieważ w Rybniku 
jest ich wiele i będzie więcej, trudno liczyć 
na zwiększenie dochodów z podatku PIT 
od osób fizycznych, stąd dziwi go polityka 
przyzwolenia na budowę takich centrów 
handlowych. Podał też informację, że Ryb-
nik zajmuje 65 miejsce w kraju jako gmina 
miejska w dochodach z PIT, jeśli zaś doliczyć 
gminy miejsko–wiejskie i wiejskie – 140 miej-
sce. Prezydent zapowiedział weryfikację tych 
danych w kontekście innego rankingu, który 
mówi, że Subregion Południowo–Zachodni 
ma największe perspektywy prorozwojowe 
w Polsce. Radny pytał też o działania prezy-
denta w kierunku zmiany stanu prawnego, 
by miasto nie straciło 24 mln zł spornego 
podatku od elektrowni „Rybnik”. Jeśli idzie 
o kontrowersyjny podatek od zbiorników 
wodnych, prezydent przekazał parlamenta-
rzystom odnośną ustawę, wraz z dokładną 
propozycją zmian. Niestety, nie znalazł się 
chętny poseł czy senator, by ten problem 
nagłośnić i próbować rozwiązać. Prezydent 
Fudali zgłosił też propozycje ponad 40 zmian 
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ustaw, które ułatwiłyby życie samorządow-
com. Materiały te otrzymali również nowi 
parlamentarzyści. 

Radny Kazimierz Salamon (BSR) zarzucił 
opozycji brak merytorycznych argumentów 
i zrozumienia wielu problemów oraz próbę 
zdyskredytowania ewidentnych sukcesów 
Rybnika. Zaproponował też parlamentarzy-
stom, również z opcji opozycyjnej, zajęcie się 
konkretami, jak np. nie w pełni wystarczającą 
subwencję oświatową, do której miasto Rybnik 
musi dopłacać 26 mln zł, a które można by 
spożytkować inaczej. — Proszę nie krytykować 
miasta Rybnika za to, że osiąga sukces. To jest 
również wasz sukces i myślę, że prędzej czy 
później w ten sukces się wpiszecie. M. Chmie-
liński raz jeszcze nawiązał do ostrożnego 
planowania dochodów, w tym z podatku PIT, 
przez skarbnika oraz braku jasnego stanowi-
ska opozycji wobec budżetu, co może wynikać 
z postawy asekuracyjnej lub niedostatecznej 
wiedzy, którą można uzupełnić na posiedze-
niach Komisji Finansów, na które zaprosił. 

Formalne stanowisko radnych Prawa  
i Sprawiedliwości wobec budżetu przedstawił 
szef klubu Andrzej Wojaczek, zaś w imieniu 
Bloku Samorządowego Rybnik – Romuald 
Niewelt. (Oficjalne opinie poszczególnych klu-
bów publikujemy na stronach 10–12). Jednak 
dyskusja trwała nadal: H. Ryszka przypomniał 
inwestycje ogólnomiejskie, upomniał się jed-
nak o dzielnice, szczególnie te poprzemysłowe 
i górnicze, które również na budżet pracują. 
Mieszkańcy płacą za dewastację terenów 
górniczych mniejszym komfortem życia,  
a powinni korzystać z dobrodziejstw opłaty 
eksploatacyjnej. Fr. Kurpanik zapewnił, że 
dobre pomysły władz będą przez opozycję 
popierane, a do zadawania pytań ma pełne 
prawo, co podkreślił też B. Kołodziejczyk, 
przytaczając ustępy ustawy mówiące o jawno-
ści debaty budżetowej. K. Salamon ponownie 
zaapelował o merytoryczną dyskusję, a potem, 
wzorem śp. J. Cyrana, o zabranie się do pracy. 
O zbyt wysokie, jego zdaniem, koszty remontu 
kamienicy przy Rynku 1 pytał radny Jacek 
Piecha (PO), wychodząc z sugestią, że może 
lepiej takie obiekty sprzedawać. Prezydent 
przypomniał, że 40% środków na to zada-
nie miasto pozyskało ze środków unijnych,  
a sprzedać, z zyskiem, obiekt będzie można  
po 5 latach karencji. W sytuacji, kiedy nie ma 
szans na środki zewnętrzne na remont innych 
kamienic, miasto je sprzedaje, a przykładem 
jest kamienica przy pl. Wolności 7. Radny 
J. Piecha zaapelował też o większe środki 
na stypendia dla uczniów i studentów. Jak 
odpowiedział prezydent Fudali, największym 
„stypendium” dla rybnickiej młodzieży było 
powstanie kampusu, do dziś współfinan-
sowanego przez miasto poprzez częściowe 
pokrywanie opłat za media, choć stypendia 

miasto również przyznaje. Trzy renomowane 
państwowe uczelnie w mieście, to dla Rybnika 
duży bonus, a istnieje możliwość współpracy 
również z Akademią Wychowania Fizycznego 
w kwestii szkółki piłkarskiej na terenie Rudy. 
To jednak zależy od tego czy AWF jest w sta-
nie w programach operacyjnych zabezpieczyć 
środki unijne na potrzeby takiej inwestycji. 

Punkt widzenia na budżet przedstawił 
też szef i członek „w jednym” ugrupowania 
Inicjatywa Obywatelska „Nasz Rybnik” 
Stanisław Stajer, nawiązując w formie swo-
jego wystąpienia do słynnych słów Martina 
Luthera Kinga I have a dream... (Patrz str. 
10–11). Do uwag radnego Stajera na temat 
poprawy układu komunikacyjnego, szczegól-
nie budowy obwodnicy, w tym modernizacji 
drogi wojewódzkiej w kierunku Żor i dalej 
autostrady A 1, odniósł się prezydent Fudali, 
podkreślając, że miasto ze swojej strony zro-
biło co było można, tj. dokumentację, wykupy 
gruntów, ale brak jest jeszcze porozumienia 
między Ministerstwem Rozwoju Regionalne-
go, a marszałkiem województwa, co decyzje  
o budowie opóźnia. Przypomnijmy, że Rybnik 
pozyskał na to zadanie 14,5 mln euro, a Żory 
9,5 mln środków unijnych.

Wrócono jeszcze do sprawy wniosku rad-
nych PO o zmianę w Wieloletnich Progra-
mach Inwestycyjnych budowy drogi przez Ry-
famę, jednak, jak powiedziała radca prawny 
Łucja Pierchała, zmiany takiej, bez akceptacji 
prezydenta miasta, który przedstawia budżet, 
radni głosować nie mogą.

Nie spełniło się, niestety, wyrażone przez 
radnego A. Oświecimskiego marzenie, by 
przy okazji pobytu w Brukseli (gdzie kilku 
radnych, w tym opozycji, wyjeżdżało tuż po 
zakończeniu sesji), przekazać premierowi 
Tuskowi, który miał tam być w tym samym 
czasie, radosną informację, że rybniccy 
radni koalicji BSR i PiS oraz opozycyjni  
z PO wspólnie, jednogłośnie przyjęli budżet 
na rok 2008. Tym razem 7 radnych PO 
zagłosowało przeciw, a budżet przyjęto 
17 głosami BSR, PiS i radnego IO „Nasz 
Rybnik”   

Życzenia jego realizacji złożył przewodni-
czący RM St. Jaszczuk, a prezydent A. Fudali 
podziękował radnym, którzy budżet wsparli, 
zaś oponentom przypomniał, że gdyby nie po-
przednie decyzje inwestycyjne, które sprawiały, 
że budżety w latach poprzednich były również 
bardzo napięte, Rybnik dużo by stracił. — Przy 
wielu inwestycjach uniknęliśmy VAT–u, a pa-
trząc na to, co się dzieje w programie operacyj-
nym w dziale infrastruktura i środowisko, jestem 
pewny, że dziś tak dużych środków na budowę 
kanalizacji byśmy nie zdobyli. I rzeczywiście, wy-
korzystując metaforę radnego Stajera, jesteśmy 
na głębokim morzu, gdzieś w oddali widać góry 
lodowe i wspólnie musimy tak manewrować, by 
je ominąć. Wierzę, że tak będzie... 

Za pracę włożoną w przygotowanie bu-
dżetu prezydent podziękował skarbnikowi, 
swoim zastępcom, a również dyrektorom jed-
nostek miejskich i wszystkim pracownikom 
UM. — Szanowni państwo, budżet uchwalony, 
a zatem do roboty.

O m ó w i e n i e  b u d ż e t u  n a  2 0 0 8  r o k  
na stronie 48.

Program przyjęty
Podstawą do występowania przez or-

ganizacje samorządowe o środki z tzw. 
„funduszu alkoholowego” jest przyjmo-
wany co roku przez Radę Miasta Miejski 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.   

Jak powiedziała referująca projekt uchwały 
o jego przyjęciu wiceprezydent  Ewa Ryszka, 
budżet funduszu na 2008 rok wyniesie 1,5 mln 
zł, z czego na granty zarezerwowano 700 tys. 
Dodatkowy 1 mln zł  przeznaczony jest na 
działania związane z przeciwdziałaniem nar-
komanii, jednak w tym przypadku nie ma po-
trzeby przyjmowania programu, ponieważ jest 
on uchwalany raz na kilka lat. Przedstawiony 
radnym Program Profilaktyki... precyzuje jego 
odbiorców, realizatorów oraz cele i wskaźniki 
je określające. Jedyną zmianą w stosunku do 
programu z ub. roku jest wykreślenie działania 
związanego z monitoringiem wizyjnym. Uchwa-
łę podjęto jednogłośnie.

Prace społecznie użyteczne
Również jednogłośnie przyjęto plan 

potrzeb Rybnika w zakresie wykonywania 
prac społecznie użytecznych, wykonywa-
nych przez bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku, korzystających z pomocy spo-
łecznej. Do prac użytkowych w jednostkach 
miejskich w roku 2008 zakwalifikowano 400 
osób. Będzie się im proponować najczęściej 
proste prace porządkowe w wymiarze do 
10 godzin tygodniowo, z wynagrodzeniem  
w wysokości 6,30 zł na godzinę, a ze stawki 
tej 60% zrefunduje Powiatowy Urząd Pracy 
ze środków Funduszu Pracy.

 

Statut przyjęty
Nie tak dawno radni podjęli uchwałę  

o wyłączeniu Zespołu do Spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności w Rybniku 
ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej  
i powołaniu osobnej jednostki wraz z jej 
statutem. Okazało się jednak, że nadzór 
prawny wojewody zakwestionował tryb przyję-
cia uchwały powołującej jednostkę i przyjęcie 
statutu jednocześnie. Dlatego wiceprezydent 
E. Ryszka ponownie przedstawiła statut do 
zaopiniowania, by przyjąć go osobną uchwałą, 
co też radni jednogłośnie uczynili.       
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Relacja z sesji, 
która miała miejsce 23 stycznia,
i która odbędzie się 30 stycznia 

w następnym numerze.

Skargowy zawrót głowy
Można spokojnie założyć się nawet  

o głowę, że osoby z zewnątrz śledzące posie-
dzenie miały niejakie kłopoty ze zrozumie-
niem dyskusji, jak toczyła się w kolejnym 
punkcie. Z grubsza była ona kontynuacją 
tematu formalnego trybu załatwiania skarg 
przez RM i jej kompetencji w tym względzie, 
poruszonego na wcześniejszej sesji. W efekcie 
zapowiedziano wtedy, że stałym punktem po-
siedzeń będzie przedstawianie radnym pism 
kierowanych do Rady, jakąkolwiek miałyby one 
formę. Teraz St. Jaszczuk poinformował, że do 
RM wpłynęło kilka pism mających znamiona 
skargi, a merytorycznie dotyczące wielokrotnie 
już poruszanego problemu niezgody części 
mieszkańców ul. Janiego na założenia Studium 
przestrzennego zagospodarowania..., dopuszcza-
jące budowę w sąsiedztwie ich posesji wielko-
gabarytowych obiektów handlowych. Sprawa ta 
jest od wielu miesięcy obecna na posiedzeniach 
i wiele wskazuje na to, że problem nieprędko 
zostanie rozwiązany. Ponieważ ze względu na 
terminarz sesji nie było szans na dotrzymanie 
terminu odpowiedzi, przewodniczący RM prze-
kazał sprawę do rozpatrzenia Komisji Rewizyj-
nej, wysyłając jednocześnie pisma do autorów 
skarg, że Rada ustosunkuje się do nich, mając 
już opinię Komisji Rewizyjnej. Jak mówił prze-
wodniczący KR Józef Skrzypiec (BSR), zarzuty 
są wielorakiego rodzaju: wytykające zarówno 
nieprawidłowości proceduralne na etapie 
sporządzania Studium... jak i zawierające  me-
rytoryczne uwagi do jego projektu, jak i Planu 
przestrzennego zagospodarowania, a także 
skargi na dotychczasowe sposoby załatwiania 
pism mieszkańców do Rady Miasta. Mając  
w pamięci sprawę odpowiedzi wiceprze-
wodniczącego Romualda Niewelta na jedno  
z pism, któremu zarzucono brak konsultacji 
z Radą, St. Jaszczuk zaproponował, by RM 
upoważniła go do odpowiedzi na pisma  
z wyjaśnieniami, w jakim trybie poszczególne 
elementy skarg będą rozpatrzone. Pracow-
nik Biura Prawnego UM Maurycy Motyka 
potwierdził, że uwagi merytoryczne doty-
czące Studium... powinny zostać rozpatrzone  
w trybie zgodnym z ustawą o planowa-
niu przestrzennym. A procedury te są  
w toku, bo ze względu na dużą liczbę uwag, 
miało miejsce trzecie wyłożenie studium. 
Do dyskusji włączył się B. Kołodziejczyk, 
proponując pewne rozwiązania – zdaniem  
St. Jaszczuka – zbieżne z jego zamierzeniami. 
Radni do udzielenia odpowiedzi skarżącym 
przewodniczącego Jaszczuka upoważnili 
jednogłośnie.

Stały fragment gry...
...czyli pytania, wnioski i interpelacje 

zajęły sporo czasu, mimo apelu prze-
wodniczącego, by radni skracali swoje 
wypowiedzi do minimum. Nim jednak 

przystąpiono do ostatniego punktu sesji, 
radni podzielili się opłatkiem i złożyli 
sobie świąteczne życzenia.    

Radny J. Skrzypiec zwrócił uwagę na 
zły stan Dróżki Prof. Libury i wnioskował  
o ewentualne przeniesienie nazwy na bardziej 
reprezentacyjną drogę, co raczej się nie stanie, 
bo to właśnie miejsce jest z I. Liburą szcze-
gólnie związane. Jak powiedział prezydent, 
uporządkowania wymagają również inne 
fragmenty centrum, w tym pasaże. I to jest 
zadanie na wiosnę. Radny Skrzypiec upomniał 
się też o informowanie rad dzielnic, gdy na ich 
terenie odbywają się np. odbiory inwestycji, 
by członkowie rad mogli w nich uczestniczyć. 
Takie istniejące zarządzenie prezydenta zosta-
nie pracownikom UM przypomniane. Nie ma 
natomiast możliwości wydzielenia dodatkowe-
go pasa dla skręcających w prawo z ul. 3 Maja  
w Chrobrego przy wejściu głównym do Focus 
Parku, o co radny postulował. Fr. Kurpanik 
pytał o wyniki przetargu na firmę mającą 
odśnieżać miasto, ponowił również pytanie 
o tryb przyjęcia na stanowisko dyrektora DK 
w Niewiadomu, podejrzewając „polecenie 
partyjne”.  Jak został poinformowany – w tym 
przypadku możliwa jest forma bezkonkurso-
wa, a po roku zostanie dokonana ocena pracy 
tej osoby. Radny po raz kolejny podniósł spra-
wę biblioteki w dzielnicy Zamysłów, będącej 
jedynym „przybytkiem kultury” w tej dzielnicy, 
a znajdującej się w piwnicznym, zawilgoconym 
pomieszczeniu w zamysłowskim przedszkolu. 
Wiceprezydent E. Ryszka poinformowała,  
że zostanie ona przeniesiona do remontowa-
nych pomieszczeń w SP 34 przy ul. Reymonta. 
Jednak zdaniem radnego, dla mieszkańców 
Zamysłowa to zbyt duża odległość i domagał 
się on znalezienia dla biblioteki innej siedziby 
w dzielnicy. Radny do sprawy tej wrócił jeszcze 
pod koniec dyskusji, gdyż odpowiedź go nie 
usatysfakcjonowała. Prezydent odpowiedział, 
że miasto będzie realizowało koncepcję,  
by biblioteki publiczne znalazły siedziby  
w obiektach miejskich, głównie szkołach. I nie 
jest to ograniczanie dostępu do książki, tylko 
racjonalizacja problemu. Zaś SP 6 w Zamysło-
wie nie dysponuje wolnym pomieszczeniem.

B. Kołodziejczyk zaproponował posze-
rzenie zakresu prac społecznie użytecznych 
o porządkowanie poboczy dróg, wypowie-
dział się sceptycznie na temat partnerstwa 
publiczno–prywatnego oraz podjął sprawę 
oszczędności energii w obiektach miejskich. 
Wiceprezydent Michał Śmigielski przypo-
mniał o planowanej modernizacji oświetlenia 
ulicznego i wdrażanym programie monitoro-
wania zużycia energii, np. w szkołach, któ-
rego szczegóły przedstawiła  wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn. J. Piecha poruszył pro-
blem słupów ogłoszeniowych i ewentualne 
wydzierżawianie powierzchni firmom, które 
by nią gospodarowały, jak jest w wielu innych 
miastach. Zdania są podzielone – prezydent 

uważa, że taka forma może ograniczyć dostęp 
do powierzchni ogłoszeniowej instytucji, 
organizacji społecznych itp. Prosił jednak 
radnych o wypracowanie i przedstawienie  
w tym względzie stanowiska. H. Ryszka poru-
szył nieśmiertelny problem dziur w drogach, 
z sugestią, by do ich łatania w zimie używać 
kostki brukowej wytrzymującej do wiosny. 
R. Niewelt zachęcił radnych do zorganizo-
wania wycieczki na Ukrainę oraz nawiązał 
do optymalizacji dzięki e–karcie przejazdów 
komunikacją miejską, zwracając uwagę na  
„rezerwę transportową”, jaką jest kolej  
i zapowiadając złożenie wniosku z pewnymi 
rozwiązaniami z wykorzystaniem tego środka 
transportu.     

Władysław Horabik (BSR) zwrócił uwagę na 
fatalny stan ul. Wodzisławskiej od skrzyżowa-
nia z ul. Staffa do ul. Konarskiego. Prezydent 
ten fakt potwierdził, zapewniając, że miasto 
wystąpi o środki zewnętrzne, tak szybko jak 
to będzie możliwe, a projekt modernizacji ul. 
Wodzisławskiej jest gotowy. P. Kuczera mówił 
o konieczności budowy zatoczki – „mijanki” 
na stromej ul. Woronicza w Popielowie oraz 
dobrej praktyce angażowania członków rad 
dzielnic do dzielnicowych inwestycji. Nawią-
zał też do swojego wniosku o modernizację 
ul. Podmiejskiej, zapewniając, że nie oznacza 
to niezgody na zamknięcie obwodnicy śród-
mieścia, na co teraz nie ma środków. Radni 
PO obawiają się, że za drogą przez Ryfamę 
mocno lobbuje ktoś, kto ma tam swój interes. 
B. Drabiniok zasygnalizował sprawę częstego 
blokowania przez TIR–y wiaduktu w kie-
runku Zebrzydowic, apelując, by postawić 
na rogatkach miast bardziej czytelne znaki. 
Nawiązując zaś do pisemnej odpowiedzi pre-
zydenta dotyczącej Statutu Miasta skierowanej 
do radnego, zwrócił on uwagę, że zgodnie  
z opinią biura legislacyjnego sejmu, z którym 
się konsultował, wyrażenia obowiązek i powin-
ność znaczą to samo. M. Chmieliński, ostatni 
z zabierających głos, wyraził podziękowanie, 
również w imieniu pedagogów i uczniów, za 
dofinansowanie dokończenia remontu sali 
gimnastycznej i infrastruktury  Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3. Zaproponował też, 
by niezbyt malownicze pokrowce na fontanny 
na pl. Wolności wykorzystać jako powierzchnie 
reklamowe. Pomysł popieramy...

Posiedzenie zakończyło się po godz. 22.00, 
tak więc licząc od chwili rozpoczęcia o godz. 
14.00, radni przepracowali całą, ośmiogo-
dzinną „szychtę”. Nawet z kilkuminutowym 
naddatkiem...

(r)
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Opinie o budżecie ugrupowań zasiadających w Radzie Miasta
Blok Samorządowy Rybnik 

Burzliwa, trochę chaotyczna dyskusja nad bu-
dżetem wykazała pewne obawy radnych, co do 
których najpierw się odniosę. Dlaczego budżet 
uchwalany jest w pośpiechu? Odpowiadam, bu-
dżet nie jest uchwalany w pośpiechu, a zgodnie 
z harmonogramem prac, jaki prezydent zatwier-
dził 15 listopada. Właśnie ten harmonogram 
przewidywał miesięczną spokojną pracę radnych 
nad budżetem w komisjach branżowych oraz 
12 grudnia pracę radnych na sesji Rady Miasta 
zatwierdzającej ten budżet. Gdzie tu więc po-
śpiech? Budżet zgodnie z prawem jest potrzebny 
od 1 stycznia, by miasto mogło bez przeszkód 
realizować swoje zadania. Rok temu, również na 
wniosek opozycji, o miesiąc przedłużyliśmy czas 
uchwalenia budżetu (17 stycznia 2007 r.). Czy 
po dodatkowym miesiącu wiedzieliśmy więcej 
o budżecie? Nie, poziom wiedzy był taki sam. 
Radnym – przedstawicielom partii politycznych 
po dodatkowym miesiącu dalej brakowało odwagi 
i wstrzymali się od głosu, tylko dzięki 11 głosom 
Bloku Samorządowego Rybnik budżet roku 2007 
został uchwalony. Nie przeszkadzało to przedsta-
wicielom tych partii 9 miesięcy później chwalić 
się przed wyborami swym doświadczeniem 
samorządowym. 

Czy wiemy nad czym głosujemy? Trudne py-
tanie. Budżet jest rachunkiem, jest równaniem 
o wielu niewiadomych – z jednej strony dochody, 
z drugiej wydatki. Jest równaniem opisującym 
sytuację dynamiczną, a zarazem posiadającym 
swą ciągłość z okresami poprzedzającymi. Obecny 
budżet przygotowywany był w listopadzie, a już 
teraz w grudniu musimy wprowadzić korekty 
wynikające z poziomu wykonania planu z 2007 r. 
– pojawiają się nowe liczby. Czy ten fakt podważa 
wiarygodność budżetu? Nie, potwierdza tylko 
jego zmienną naturę w czasie, ale potwierdza 
również, że jest rachunkiem prawdziwie oddają-
cym stan finansów miasta, w którym widać prio-
rytety, widać zadania, widać politykę prezydenta 
na rok 2008. Budżet przedstawiony nam dzisiaj 
do zatwierdzenia jest budżetem bardzo ambitnym 
i śmiałym, tak jak co roku. Jest śmiałym dlatego, 
że zakłada środki na końcowe lata realizacji inwe-
stycji kanalizacyjnej, środki potężne z Funduszu 
Spójności UE, ale również środki z kredytów na 
udziały własne miasta w tej inwestycji. Te ostatnie 
powodują wzrost zadłużenia – ale od razu do-
dajmy – zadłużenia w granicach dopuszczalnych, 
będącego pod kontrolą służb finansowych. 

Przedstawiony budżet miasta zapewnia wszyst-
kie funkcje miasta, które są niezbędnie potrzebne 
w roku 2008, a więc zapewnia funkcjonowanie 
oświaty – przedszkoli, szkół podstawowych 
i średnich, zapewnia funkcjonowanie transportu 
i komunikacji, zapewnia funkcjonowanie jedno-
stek kultury i sportu, administracji obsługującej 

mieszkańców, pomoc społeczną i wszystkich służb 
zapewniających obsługę miasta. 

Mówimy, że budżet w dochodach jest bardzo 
ostrożnie prognozowany – niedoszacowane są 
dochody z udziału miasta w podatku od osób 
fizycznych. I słusznie, gdyż zwolnienie z podat-
ków rodzin wychowujących dzieci spowoduje 
zmniejszenie ilości płatników tego podatku. Do 
dochodów nie jest wliczone, nieznane jeszcze 
w chwili obecnej, dofinansowanie z UE progra-
mów RPO – a przecież wiemy, że będzie, bo 
kilka konkursów mamy wygranych, a do kilku 
następnych aplikujemy. Natomiast nasze udziały 
po stronie wydatków zostały wliczone do ob-
ciążeń. Pomoc ze środków UE w perspektywie 
finansowej 2007–2013 spowoduje zmniejszenie 
deficytu. Niewystarczające finansowanie oświaty 
z budżetu państwa zostało uzupełnione przez 
ok. 56 mln z dochodów własnych. Reasumując 
– zwiększone dochody spowodują zmniejszenie 
deficytu z obecnie planowanych prawie 130 mln 
zł. Dziwią tutaj alarmujące liczby przytaczane 
przez radnych opozycji i chętnie cytowane przez 
nieżyczliwą miastu prasę, sumujące dotychczasowe 
faktyczne zadłużenie i pojawiający się w planach 
deficyt. Myli się tutaj dwa porządki: realny z pla-
nami sporządzonymi ostrożnie na wyrost. Takiego 
sumowania można dokonać w kwietniu podczas 
sesji absolutoryjnej, kiedy będziemy dysponować 
faktycznie wykonanymi wielkościami. Wydatki 
są zaplanowane realnie – związane są głównie 
z inwestycjami i z obciążeniami wynikającymi 
z wykonanych zadań i obowiązkami miasta. 

Ze względu na finalizowanie bardzo dużego 
programu kanalizacji sanitarnej, lata 2008 i 2009 
są szczególnie ważne. Po ostatnich przesunię-
ciach finansowych wynikających z wykonanych, 
a jeszcze niezliczonych zadań, wydatki roczne 
na kanalizację w 2008 r. są na poziomie 2007 r. 
i wyniosą ponad 182 mln zł, w tym na uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej w dzielnicach cen-
tralnych. I jest to uspokajająca informacja nawet 
dla największych krytyków. Wielkość środków 
na inwestycje sytuuje nasze miasto w czołówce 
krajowej. Uchwalony budżet jest elementem 
wielkiej budowy, jaką jest Rybnik od kilkunastu lat. 
Potwierdzają to dokumenty i lata, które minęły. 
Budżet w latach 2001, 2002, 2003 i kolejnych rósł 
systematycznie od 240 mln do obecnych prawie 
500 mln zł po stronie dochodowej, a po stronie 
wydatków od 300 mln do obecnych 600 mln. 
Poziom inwestowania był w Rybniku przez te 
wszystkie lata na wysokim poziomie, sytuując nas 
w czołówce krajowej. To nie jest przypadek, to 
dobra robota planistyczna prezydenta i skarbnika. 
Blok Samorządowy Rybnik popiera ten budżet. 
Wierzymy, że to dzięki naszemu poparciu było 
możliwe stworzenie takiego budżetu. Jest to 
budżet maksymalny – dla odważnych radnych 

mających do dyspozycji doświadczonych ludzi 
z kadry urzędniczej i kierowniczej rybnickiego 
Urzędu Miasta.

W imieniu Klubu Radnych BSR 
Romuald Niewelt

Inicjatywa Obywatelska 
„Nasz Rybnik”

Ocenę projektu budżetu na 2008 rok rozpocz-
nę nie od słów krytyki, ale od marzeń. Wszyscy 
wiemy, że projekt uchwały budżetowej jest 
wyłączną kompetencją organu wykonawczego, 
czyli prezydenta. Dobrym zwyczajem byłaby 
debata nad planem dochodów i wydatków z usta-
leniem priorytetów we wczesnej fazie tworzenia 
tak ważnego dokumentu, jakim jest budżet na 
następny rok, czyli już w sierpniu czy wrześniu. 
Jawność debaty w Radzie na tym początkowym 
etapie dałaby korzyści w postaci wzajemnego 
zaufania radnych, szczególnie opozycyjnych, do 
prezydenta.

W naszej obecnej sytuacji wnoszenie uwag czy 
formułowanie poprawek do gotowego projektu 
mija się z celem, bo większość koalicyjna usłużna 
prezydentowi zawsze je odrzuci. Tak więc zwy-
czaj ten pozostanie na razie utopią. A szkoda. 
Wszak wszystkim nam zależy na dobru miasta. 

Innym moim marzeniem jest uchwalanie bu-
dżetu podczas odrębnej sesji, aby nie mieszać 
uchwał finansowych bieżącego roku z uchwala-
niem budżetu na rok następny, gdyż powoduje to 
niezły zamęt w umysłach radnych. Przy odrobinie 
dobrej woli i minimum wysiłku organizacyjnego, 
można ten problem pomyślnie rozwiązać. Trzeba 
tylko chcieć.

Teraz wrócę do rzeczywistości i odniosę się 
do budżetu na 2008 rok. Uważam, że prognozo-
wane dochody wg niektórych źródeł są nazbyt 
śmiałe, np. ze wzrostu wpływów podatkowych 
czy sprzedaży mienia (aż 26 mln zł), aczkolwiek 
jest to możliwe do zrealizowania. Wydatki z kolei 
zaplanowano w wersji maksymalnej przy zacho-
waniu priorytetów, którymi są: kanalizacja i bu-
dowa dróg. Chociaż do końca budowy kanalizacji 
pozostały 2 lata i jeszcze 30% robót do realizacji, 
to na pomyślność tego zadania nie da się wpłynąć 
poprzez jakikolwiek inny budżet. Budżet miasta 
na 2008 rok w pełni zapewnia kontynuację tej 
dużej inwestycji. Sceptycznie natomiast odnoszę 
się do budowy obwodnic miasta. Tempo realizacji 
na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Rudzkiej jest 
ślamazarne, a od ul. Wielopolskiej do ul. Prostej 
jest w fazie projektowej, czy nawet dopiero 
koncepcyjnej. Uważam, że w latach poprzednich 
mocno zaniedbano inwestycje drogowe, po-
wodując opóźnienia w rozwiązaniu problemów 
komunikacyjnych miasta. Gdyby nie modernizacja 
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drogi krajowej nr 78 na kierunku od Gliwic do 
Wodzisławia, Rybnik byłby dziś peryferią na mapie 
komunikacyjnej regionu. Jeżeli chodzi o budżet 
na rok 2008,  propozycje w temacie rozwiązań 
drogowych w mieście są optymalne, a narzekanie 
na błędy przeszłości nic nie poprawi.

Największe moje obawy budzi duże zadłużenie 
miasta, które będzie podlegać spłacie do 2017 
roku. Ogółem kwota zadłużenia ze 176 mln zł 
w 2007 roku wzrośnie do 286 mln zł w 2008 roku. 
Chociaż prognoza długu na koniec 2008 roku 
stanowi niespełna 49% dochodów planowanych 
po wyłączeniu kwoty zobowiązań na prefinanso-
wanie, to w 2009 wzrośnie do prawie 60%, czyli 
niebezpiecznie zbliży się do ustawowej granicy. 
Co roku wzrastał będzie także ustawowy wskaź-
nik spłaty zadłużenia. W tej sytuacji, jakiekolwiek 
niekorzystne okoliczności związane z obniżeniem 
zakładanych dochodów lub potrzebą zaciągnięcia 
dodatkowych zobowiązań finansowych, mogą 
postawić miasto w kłopotliwej sytuacji finansowej. 
Każda propozycja nowych zadań inwestycyjnych 
będzie wielce problematyczna.

Nie będę przeprowadzał analizy, czy w prze-
szłości niektóre inwestycje były zasadne i jaki, 
być może, jest ich wpływ na dzisiejszą, poważną 
sytuację finansową miasta. Obecnie nie stać już nas 
na fajerwerki inwestycyjne, gdyż w zaplanowanym 
budżecie nie ma takich możliwości finansowych. 
Pole manewru w sferze inwestycyjnej jest i będzie 
przez wiele lat mocno ograniczone. Taka sytuacja 
była do przewidzenia i wielokrotnie na tej sali alar-
mowałem, sprzeciwiając się budżetom w latach 
poprzednich. Ostatecznie, będąc w mniejszości, 
nic nie wskórałem. Dziś sprzeciw miałby charak-
ter symboliczny, chyba, że dla podkreślenia faktu 
bycia opozycjonistą. Przeszłości nikt nie zmieni, 
a obecny czas należy wykorzystać na stworzenie 
w miarę dobrej aury dla rozwoju miasta, chociaż 
będzie to bardzo trudne.

Na koniec dodam, że ktokolwiek inny będąc 
prezydentem Rybnika, nie miałby aktualnie zbyt 
wielu możliwości na stworzenie poprawnego 
budżetu na 2008 rok, chyba, że zachowawczo 
zaproponowałby budżet w mniejszym zakresie 
szczególnie po stronie inwestycyjnej. Myślę, że 
pomimo realnego zagrożenia finansowego, przy 
równoczesnym braku innych, dobrych rozwiązań, 
należy zaryzykować i poprzeć budżet miasta 
Rybnika na 2008 rok. 

Stanisław Stajer
IO „Nasz Rybnik” 

P.S.
Pan prezydent i kilku obecnych radnych 

zapewne pamięta moje słowa wypowiedziane 
na początku jego prezydentury. Uważałem, 
że miasto obrało wówczas złą politykę finansową 
i przyrównałem Rybnik do „Titanica”. Przy 
pięknej, słonecznej pogodzie, wesołej zabawie 
i grającej orkiestrze, nasz statek obrał kierunek 
na morze pełne gór lodowych, które wtedy nie 
były jeszcze widoczne. To było realne zagroże-
nie, które należało przewidzieć. Po latach rejsu 
jesteśmy na tym morzu, zawrócić już nie można, 

a manewry statku są ograniczone. Katastrofa jest 
możliwa. Pozostaje tylko pełna koncentracja całej 
załogi, aby wyprowadzić statek na bezpieczne 
wody. W odniesieniu do Rybnika uważam, że musi 
być obecnie zachowana najwyższa czujność, aby 
nie doszło do załamania finansów miasta. Dotyczy 
to prezydenta, wspierającej go koalicji i także 
opozycji, bo przyszłość miasta powinna być celem 
nadrzędnym dla nas wszystkich.     

Platforma Obywatelska RP 
Opinia opracowana została na podstawie 

przedłożonego radnym projektu budżetu, 
korygowanego trzy razy do dzisiejszej sesji. 
Nadmienić należy, że ostatnie zmiany w ogóle 
nie były przedmiotem rozpatrywania komisji 
z wyjątkiem wczorajszej komisji finansów. Nasuwa 
się pytanie, czy zmiany w dochodach i rozchodach 
na kwotę 58 mln zł nie powinny zostać ponownie 
omówione w komisjach. Czy RIO wydając swoje 
opinie dotyczące zadłużenia analizowało właściwy 
budżet, który radni mają dzisiaj przyjąć? Zasadny 
byłby więc wniosek o wyłączenie z porządku 
obrad punktu dotyczącego uchwalenia budżetu 
zwłaszcza, że opinie RIO jednoznacznie wskazują 
na zagrożenia płynące z niepokojąco wysokiego 
zadłużenia miasta, które do końca roku może 
ulec zwiększeniu.

Dochody po zmianach kształtują się w kwocie ok. 
478 mln, wydatki zaplanowano na kwotę 607 mln zł. 
Deficyt budżetu ma wynieść prawie 130 mln zło-
tych. Ogólna kwota zadłużenia zbliża się powoli 
do 300 milionów. Łączna prognoza długu miasta 
stanowi po korekcie 48,97% dopuszczalnego 
zadłużenia.

Korekty w dochodach i rozchodach potwier-
dzają niepokojącą tendencję do rolowania zadań 
i długów na lata następne. Dalecy jesteśmy od 
stwierdzenia, jakoby obecny prezydent wyznawał 
zasadę „po mnie choćby potop”, jednakże fakt, 
iż problem przesuwania zadań i rolowania długów 
pojawia się corocznie, budzi głęboki niepokój.

O konsekwencjach niebezpiecznie wysokiego 
zadłużenia informują dwie opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, które wskazują na moż-
liwość przekroczenia ustawowego zadłużenia, 
jeżeli pojawią się nieprzewidziane okoliczności. 
Już obecnie przekroczyłyby one dopuszczalny 
wskaźnik ustawowego zadłużenia, gdyby nie 
odjąć od nich pożyczek na prefinansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków budżetu Unii 
Europejskiej.

Zagrożeń spodziewać się można w każdej 
chwili. Do dziś nierozstrzygnięty proces z Hy-
drobudową 9, brak ugody z Elektrownią Rybnik 
w spornej kwestii zbiornika, opóźnienia w budo-
wie kanalizacji na kwotę 58 mln zł, której termin 
ukończenia upłynął w grudniu 2006 i przesuwanie 
zaplanowanych zadań na lata następne mogą 
zagrozić płynności finansowej miasta.

Tak wysokie zadłużenie jest sygnałem, 
że w przeciągu najbliższych lat nastąpi zahamowanie 

poważniejszych inwestycji w mieście i nastąpi 
gorączkowe szukanie oszczędności. 

Mówiąc językiem żużlowym, „jedzie Pan, Panie 
Prezydencie, ostro i niebezpiecznie po bandzie” 
i sporo ryzykuje zbliżając się szybkimi krokami do 
60% ustawowo dopuszczalnego zadłużenia.

Czy zatem sensowne jest ładowanie 5,5 mln 
w nową infrastrukturę dla Straży Miejskiej? Czy nie 
należałoby lepiej pomyśleć o wielopoziomowym 
parkingu przy ul. Hallera, który obecnie może 
przynosić miastu milion dochodu rocznie. Oczy-
wiście, jeżeli Straż będzie mogła wyegzekwować 
opłaty z tytułu niezapłacenia należności. Pana 
fatalny w skutkach pomysł z przekształceniem 
Straży w samodzielną jednostkę budżetową 
przynosi jak na razie same straty. Zamiast zwolnić 
winnych dał im Pan kilkunastotysięczne odprawy 
i pozbawił jednocześnie Straż Miejską instrumentu 
prawnego do ściągania należności za nieuiszczanie 
opłaty parkingowej. Czy za projekt budowy no-
wej placówki trzeba było zapłacić aż 200 tysięcy 
złotych? Która firma projektowa wystawia Panu 
takie rachunki?

W imię czego inwestuje się chociażby prawie 
5 mln zł w kamienicę na Rynku, zamiast zadbać 
o budownictwo komunalne. Za ile lat zwróci się 
ta inwestycja?

Cieszy nas z jednej strony wysokie miejsce 
w rankingach, ale mamy świadomość, że otrzy-
mywane nagrody są za środki przeznaczone na 
kanalizację, która miała być dawno zakończona. 
Wolelibyśmy, by Rybnik otrzymywał wyróżnienia 
za czyny, a nie za cyferki. Wolelibyśmy większych 
nakładów na remonty dróg i usprawnienie ruchu 
komunikacyjnego. Stąd zaprezentowana kon-
cepcja zbudowania obwodnicy jako alternatywy 
do nieprzemyślanej i budzącej sporo wątpliwości 
koncepcji puszczenia ruchu przez tereny byłej 
RYFAMY, która tylko bardziej zakorkuje już i 
tak niedrożne centrum. Podobne obawy budzi 
dwuznaczne rozdysponowanie kwot przezna-
czonych na sport prezesom z PiS–u, a zapomina 
np. o wsparciu miejskiej koszykówki. W trosce 
o dobro tego miasta, w trosce o jego lepszą przy-
szłość nie poprzemy tego budżetu i polityki zmie-
rzającej właściwie donikąd, która Pana następcom 
pozostawi jeden wielki finansowy kłopot.

W imieniu Klubu Radnych PO RP 
Piotr Kuczera

Prawo i Sprawiedliwość
Budżet to najważniejszy dokument finansowy 

gminy uchwalany corocznie przez  Radę Miasta. 
Analizując go można wyrobić sobie opinię o kondy-
cji finansowej miasta, jego możliwościach i szansach 
rozwojowych, ale również o potencjalnych zagro-
żeniach. Nie chcemy rozwodzić się w stanowisku 
klubu nad szczegółowymi zapisami budżetu, gdyż 
nie sposób tu poruszyć wszystkich istotnych 
tematów, które omawialiśmy w komisjach bran-
żowych. Ograniczymy się więc tylko do kilku 
refleksji. Tak jak każdy dokument tego typu, budżet 
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• Dowody osobiste wydane w formie książeczki zachowują ważność do 31 marca 
2008 r. Osoba legitymująca się starym dowodem w pierwszym kwartale 2008 r., 
nie będzie miała obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o wymia-
nę tego dokumentu. Po tym terminie osoby nie posiadające nowego dowodu 
w formie spersonalizowanej karty, nie załatwią spraw w banku, na poczcie, 
w ZUS–ie oraz w innych instytucjach.

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło polityki 
karania osób, które do 31 grudnia 2007 r. nie złożyły wniosków o wydanie dowodu 
osobistego. Nie można jednak wykluczyć, że wobec osób, które będą się uchylały 
od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 2008 r. 
zostaną zastosowane sankcje karne.

• Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo, a nie obo-
wiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianę tego dokumentu będą 
mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne 
w myśl przepisów prawa nie są upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany 
lub wydania dowodów osobistych. 

• Osoby niepełnosprawne mające trudności w złożeniu osobiście wniosku o wydanie 
dowodu osobistego, mogą zasięgnąć informacji w tym zakresie dzwoniąc pod nr 
telefonu: 032/ 43 92 198.
Warto zatem udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich UM jak najszybciej, 

by złożyć wniosek bez kolejki, a nowy dowód odebrać przed datą 31 marca, 
po której stary straci ważność! 

Jeszcze ok. 2 tys. mieszkańców Rybnika 
nie złożyło wniosków na wymianę starych, 
książeczkowych dowodów na nowe. Im 
dłużej będą z tym czekać, tym większa obawa, 
że znajdą się w grupie osób, które po 31 marca 
2008 r. mogą mieć kłopoty. Aktualnie Wydział 
Spraw Obywatelskich przyjmuje dziennie ok. 100 
wniosków, a mógłby kilkakrotnie więcej. Przypominamy zatem...  

Prezydent Miasta Rybnika

poszukuje 
kandydatów do pracy 
w Urzędzie Miasta 
na stanowiska:

oferujemy: • atrakcyjne warunki pracy 
• stabilne zatrudnienie • możliwość rozwoju 

i realizacji ambicji zawodowych
Szczegóły na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Rybnika: www.rybnik.pl, w zakładce 
BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) 

w dziale „Ogłoszenia urzędowe”.

mówi nam nie tylko o tym, co realnie zrobimy, 
ale w dużej mierze ma on charakter życzeniowy. Wiele 
z zapisanych w nim zadań uzależnionych jest od 
pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz. 
Można nawet postawić zarzut, że w tej części 
jest to budżet wirtualny, skoro wpisywane do 
niego zadania na dzień jego uchwalenia nie mają 
faktycznego pokrycia finansowego. Ale taka jest 
logika konstruowania budżetu. Trzeba pamiętać, 
że budżet miasta to dokument dynamiczny, który 
podlega zmianom praktycznie na każdej sesji Rady 
Miasta. Wpisywanie do niego zadań opartych na 
środkach, które można pozyskać, to nic innego jak 
wpisywanie kolejnych szans. Szans na utrzymanie 
wysokiej dynamiki rozwoju naszego miasta. Ten 
sposób przygotowania budżetu jest od wielu lat 
w naszym mieście z bardzo dobrym skutkiem 
praktykowany i myślę, że wśród radnych nie znajdę 
oponentów co do sposobu tak konstruowanego 
budżetu. Każdy budżet, również i ten który został 
uchwalony, zawsze może być lepszy i naszym 
obowiązkiem jest nad tym pracować. Nie jest 
też tak, że uważamy go za idealny i nie widzimy 
jakichkolwiek zagrożeń. To, że nie wszystko co 
zapisano w budżecie uda się zrealizować jest nie-
mal pewne, ale rezygnacja z sięgania po możliwe 
do wykorzystania szanse byłaby niewybaczalnym 
zaniechaniem. W trakcie realizacji budżetu 2008 
liczymy, że w przypadku wygenerowania wolnych 
środków, zostaną one skierowane na rozwiązanie 

zadań związanych z likwidacją niskiej emisji, bu-
dową mieszkań komunalnych, a także remonty 
zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. Uważnie obserwujemy wskaźniki 
zadłużenia miasta i nie możemy dopuścić, aby zo-
stały przekroczone. Na dzień dzisiejszy mieszczą 
się one w ustawowych granicach, ale tutaj trzeba 
być szczególnie czujnym. Pamiętajmy również 
o tym, że realizacja wielu zadań, które mamy wy-
konać w przyszłym roku jest w znacznym stopniu 
zdeterminowana polityką władz państwowych. 
Kapitalne znaczenie dla budżetu gminy ma kondycja 
państwa. Znaczny przyrost dochodów miasta przez 
ostatnie dwa lata w dużej mierze wynikał z dobrych 
rządów Prawa i Sprawiedliwości w kraju. Od obec-
nie rządzących nie wymagamy cudów, chociaż je 
obiecywali, ale mamy prawo oczekiwać kontynuacji 
tej polityki. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli za 
dodatkowymi zadaniami, którymi będą obarczane 
samorządy, nie pójdą proporcjonalnie dodatkowe 
pieniądze z budżetu państwa. Jeżeli będzie inaczej, 
to nawet te z zadań, które na dzień dzisiejszy mają 
potencjalnie pełne pokrycie finansowe w naszym 
budżecie, mogą być zagrożone. Uwarunkowania 
zewnętrzne nie są jednak najważniejsze. W myśl 
starej dewizy „umiesz liczyć? – licz na siebie” należy 
kontynuować w mieście politykę proinwestycyjną, 
dzięki której zwiększamy dochody miasta. Konty-
nuacja tej polityki to gwarancja dalszego rozwoju 
naszego miasta. Wielkim zadaniem jest ostateczne 
zakończenie procedur związanych z uchwaleniem 

nowej wersji planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Ponad tysiąc poprawek do planu, to nie tylko 
dowód trudności jakie się z tym wiążą, ale również 
aktywności naszych mieszkańców. Opozycja sta-
wia nam zarzut, że porozumieliśmy się z drugim 
ugrupowaniem. Nie rozumiemy tak postawionego 
zarzutu, ale szanujemy wyrażone zdanie opozycji. 
Spór jest na stałe wpisany w funkcjonowanie takie-
go organu jak Rada Miasta. Tak jak dla realizacji tego 
i każdego innego budżetu, konieczna jest stabilna 
większość w Radzie Miasta, w której organ wyko-
nawczy czyli prezydent ma oparcie, tak samo nie-
zbędna jest wyrazista opozycja. Ale ważne jest, by 
była to opozycja konstruktywna, taka która spiera 
się z nami na pomysły i argumenty, a nie krytykuje 
nas wyłącznie za to, że potrafiliśmy się porozu-
mieć. Zapewniamy, że uważnie słuchamy naszych 
kolegów z opozycji i zgłaszane przez nich dobre 
propozycje będziemy popierać. Nie ukrywamy, 
że w tej materii liczymy na wzajemność. W naszej 
ocenie przedstawiony budżet spełnia wszystkie 
przesłanki, aby go uchwalić, gdyż zapewnia kon-
tynuację rozwoju naszego miasta zapoczątkowaną 
17 lat temu przez prezydenta Józefa Makosza 
i kontynuowaną przez jego następcę prezydenta 
Adama Fudalego. Nie sposób w tym miejscu nie 
wspomnieć, że przez te 16 lat wspierał ich w tym 
dziele śp. Józef Cyran.

W imieniu Klubu Radnych PiS 
Andrzej Wojaczek

Redakcja nie ingerowała w treść opinii

c.d. ze strony 11

w Rybnika 
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Spraw Obywatelskich przyjmuje dziennie ok. 100 • Kierownika Referatu Rachunkowości 
Podatkowej w Wydziale Podatków

• Inspektora w Wydziale Architektury, 
Referacie Budownictwa  

• Podinspektora w Wydziale Promocji 
i Informacji

• Podinspektora w Wydziale  Dróg, 
Referacie Budowy i Remontów Dróg

• Referenta w Wydziale Komunikacji, 
Referacie Ogólnym

Zmień dowód!
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Ryba ma głos...

Spór o spór
Nie będę ukrywać, że jedną z (niewielu) moich 

ulubionych postaci na wyższym politycznym fir-
mamencie (z lokalnego uwielbiam wszystkich!), 
jest b. marszałek województwa śląskiego, dziś 
deputowany do Parlamentu Europejskiego Jan 
Olbrycht. I to nawet nie przez pryzmat jego po-
litycznej przynależności czy dokonań, bo wiem, 
jak ceniony jest w Brukseli, ale z racji postawy 
i osobowości: rzeczowy, wyważony, o dużej kul-
turze osobistej i wiedzy, posługujący się piękną 
polszczyzną i kilkoma językami obcymi... Nie 
bez znaczenia dla mojej, niewątpliwie subiek-
tywnej, opinii na temat pana posła są zapewne 
jego związki z Rybnikiem. Komentując pogłoski 
o swojej kandydaturze na ministra rozwoju re-
gionalnego J. Olbrycht przyznał, że nie widzi się 
w tej roli, jest raczej „skromnym” ekspertem od 
spraw polityki regionalnej. Świadczy to o braku 
przerostu ambicji – chorobie, która często dotyka 
polityków znacznie niższego szczebla. W pamięć 
zapadło mi jedno spotkanie z eurodeputowa-
nym, na którym zdradzał on „parlamentarną 
kuchnię” czyli rolę rozmów w kuluarach. To 
właśnie w tym miejscu, bez presji mikrofonów 
i dziennikarzy, przekonuje się adwersarzy do 
swoich racji, argumentuje, namawia, lobbuje, 
jednym zdaniem uprawia politykę dla osiągnię-
cia politycznego celu. Co nie znaczy, że zawsze 
się udaje, ale każda próba rozmowy jest lepsza 
od jej braku... Obserwując naszą krajową poli-
tykę, samorządu nie wyłączając, mam wrażenie, 
że uczestnikom tej gry wcale nie zależy na osią-
gnięciu celu, ale pokazania na szerokim  forum 
nawet nie swoich racji, ale tego, że druga strona 
jej nie ma. Sięgając najbliżej czyli do posiedzeń 
Rady Miasta: ilu zadrażnień dałoby się uniknąć, 
gdyby strony pewne sprawy wyjaśniłyby sobie 
w kuluarach, a jeszcze lepiej – o wiele szybciej, 
np. gdyby do konsensusu dochodziły w trakcie 
omawiania danego problemu w komisjach? 
Gdyby do swoich rozwiązań jedna strona miała 
czas (i oczywiście argumenty), by przekonać dru-
gą, a nie działała z zaskoczenia... Jeszcze gorszą 
sprawą niż brak bezpośredniej rozmowy jest 
„zamykanie” uszu na argumenty drugiej stro-
ny, choćby były one najbardziej logiczne. Bo 
przecież ktoś „od nich” nie może nic mądrego 
powiedzieć... 

Dziś słuchacz politycznych dyskusji w me-
diach, w których uczestniczą przedstawiciele 
różnych opcji, ze stuprocentową pewnością prze-
widzi jaka będzie odpowiedź na dane pytanie, 
wiedząc z jakiego ugrupowania odpowiadający 
pochodzi! Niekiedy absolutnie bezrefleksyjna...

Ktoś powiedział, że w takie gremia jak parla-
ment czy rada gminy spór jest naturalnie wpisa-
ny. Oby więc stał on przynajmniej na wysokim 
poziomie... I oby coś z niego wynikało.

Wiesława Różańska

Okazuje się,  że temat budżetu 
na rok 2008 nie zakończył się w momencie 
głosowania uchwały na posiedzeniu Rady 
Miasta 12 grudnia. Na początku stycznia 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
wpłynął wniosek radnych PO o wszczęcie 
postępowania nadzorczego nad uchwałą 
budżetową. To pierwszy w historii 
odrodzonego samorządu przypadek 
wniesienia do RIO skargi dotyczącej 
budżetu przez rybnickich radnych.    

We wniosku zarzucono skarbnikowi miasta, 
który przedstawiał na sesji opinie RIO do-
tyczące budżetu, manipulację danymi, drugi 
zarzut dotyczył odmowy głosowania wniosku 
radnych PO o dokonanie zmian w Wieloletnich 
Programach Inwestycyjnych. Jak pamiętamy 
z relacji z sesji (strony 5–9), radny Bronisław 
Drabiniok z PO miał zastrzeżenia do sposobu 
przedstawienia opinii RIO (które radni mieli 
przed sobą) do projektu budżetu przez skarb-
nika, który odniósł się, poprzez przytoczenie 
wysokości wskaźników i pewnych wartości, 
również do wersji uchwalanej. Wyjaśnijmy, 
że wersja przedstawiona RIO, zgodnie z usta-
wą, w połowie listopada, różniła się od wersji 
uchwalanej prawie miesiąc później, zmieniła się 
tym samym np. wielkość deficytu, a co za tym 
idzie – wskaźniki zadłużenia i obsługi długu. 
Porównanie wartości dotyczących projektu 
budżetu oraz wersji aktualnej miało radnym 
pewne kwestie wyjaśnić, okazało się, że nie do 
końca to się udało... Całkowitą jasność miała 
natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa, 
która postanowiła „...nie podejmować czynno-
ści nadzorczych” i tym samym pierwszy zarzut 
odrzuciła. 

Podobnie zresztą jak i drugi, dotyczący 
odmowy głosowania wniosku o zmianę w  bu-
dżecie, przedstawionego w trakcie sesji przez 
radnych PO. RIO rozpatrywało ten zarzut od 
strony formalnej, nie wnikając w merytoryczną 
zawartość proponowanej zmiany i również go 
uchyliła, bo bezwzględnym warunkiem pod-
dania zmiany w budżecie pod głosowanie, po-
twierdzonym zarówno przez ustawę o finansach 
publicznych, jak i uchwałę RM, jest akceptacja 
treści poprawki przez prezydenta miasta, a tej 
nie było. I ta sprawa jest bezdyskusyjna.

Dyskutować można natomiast – i taka dys-
kusja na sesji się odbyła – czy propozycja PO 
modernizacji ul. Podmiejskiej zamiast wprowa-
dzenia koncepcji władz miasta zakładającej bu-
dowę drogi od Ronda Chwałowickiego, wzdłuż 
torów kolejowych, równolegle do ul. Kościuszki 
i poprzez teren Ryfamy do ul. Żorskiej, jest  
wyjściem lepszym. Zdaniem prezydenta 
Adama Fudalego i przewodniczącego Rady 
Miasta Stanisława Jaszczuka – zdecydowanie 
nie i to z kilku względów. Koncepcja miasta 

zyskała przychylność urbanistów i fachowców 
od projektowania układów komunikacyjnych, 
w sposób zasadniczy odciąża ul. Kościuszki, 
a ponadto na budowę pierwszego etapu tego 
zadania (modernizacja ul. Chrobrego, budowa 
drogi przez teren „Ryfamy”) już pozyskano 
1,54 mln euro środków z UE w ramach zadań 
pozakonkursowych, co należało uzgodnić 
z większą liczbą beneficjentów. I tego się 
zmienić nie da. Jak uważa prezydent, propo-
nowana przebudowa ul. Podmiejskiej burzy 
harmonogram rzeczowo–finansowy przygo-
towywanej już inwestycji i może spowodować 
zmarnowanie poczynionych już nakładów. Po-
nadto przedstawiciele opcji rządzącej uważają 
ślad przedstawionej we wniosku PO drogi za 
wyjątkowo niefortunny z punktu widzenia fa-
chowego, a sam wniosek przygotowany bardzo 
nieprofesjonalnie i złożony „rzutem na taśmę” 
w czasie trwania sesji.   

Prezentujący projekt zmiany radny Piotr 
Kuczera przedstawił na sesji swoje argumenty: 
przebudowa ul. Podmiejskiej ułatwiłaby sko-
munikowanie rybnickiej strefy ekonomicznej, 
rozwiązałaby również przeprowadzenie tran-
zytu przez Rybnik i problem protestów miesz-
kańców Orzepowic, bo można by zrezygnować 
z planów budowy obwodnicy przez centrum 
tej dzielnicy. St. Jaszczuk z tym argumentem 
się nie zgadza, bo wykupy musiałyby nastąpić 
w innym miejscu, ponadto, jeśli idzie o ślad 
drogi zaproponowany przez miasto – dokonano 
już wykupów za 5,5 mln zł, na które nota bene 
radni PO również dali zgodę w głosowaniu. 
Przewodniczący RM złożony wniosek uwa-
ża zarówno formalnie, jak i merytorycznie 
za bezzasadny, nieprzemyślany i obliczony na 
polityczny efekt. Prezydent jest przekonany, 
że działania radnych PO wpływają nieko-
rzystnie na długo wypracowywany wizerunek 
miasta, a jak mówi St. Jaszczuk, torpedowanie 
budowy drogi przez teren „Ryfamy” wpływa 
również niekorzystnie na sprawy tego zakładu, 
który pieniądze ze sprzedaży terenu chce prze-
znaczyć na rozwój produkcji. Warto zaznaczyć, 
że droga do „Ryfamy” to fragment (ok. 50%) 
drogi od ronda chwałowickiego do wiaduktu 
na ul. Żorskiej, której budowa z pewnością 
doczeka się kontynuacji. Prezydent zapewnił, 
że jest otwarty na propozycje opozycji, ale mu-
szą być one racjonalne zarówno pod względem 
finansowym, jak i merytorycznym. Stąd apel 
do radnych PO o głębsze zainteresowanie się 
zasadami tworzenia budżetu i zapoznanie się 
z finansowymi przepisami, by na przyszłość 
uniknąć kompromitacji w postaci bezzasadnych 
wniosków składanych do RIO. 

Radni PO swój komentarz do tej sprawy uza-
leżnili (w każdym razie dla nas) od otrzymania 
oficjalnego pisma z RIO.

Tak więc początek roku, również budżetowe-
go, jest burzliwy, a sprawa spornej drogi wydaje 
się być rozwojowa...

(r) 

Zarzuty oddalone

Budżet w RIO
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Jeszcze mamy w pomięci powyborcze deklaracje 
nowo wybranych rybnickich parlamentarzystów obu 
opcji w kwestii wspierania miasta, a już twarde reguły 
politycznej gry te dobre zamiary zweryfikowały.

Niedługo po przyjęciu przez sejm budżetu państwa na rok 
2008, poseł PiS Grzegorz Janik poinformował o inicjatywie 
wniesienia poprawki do budżetu państwa i złożenie wniosku  
o przyznanie środków w wysokości prawie 7 mln zł dla Rybnika 
na modernizacje części Drogi Krajowej nr 78 przebiegającej 
przez Śródmieście od ul. Raciborskiej, ulicą Kotucza do ronda 
przy stacji paliw BP, a także ul. Wodzisławskiej do Wodzisławia. 
Na specjalnie zwołanym spotkaniu towarzyszyli mu senator 
Tadeusz Gruszka oraz rybniccy radni PiS, wyrażając wspólnie 
dezaprobatę wobec postawy rybnickich posłów PO (można się 
domyślić, że chodzi o Marka Krząkałę), za głosowanie prze-
ciw poprawce. Poseł Janik przypomniał swoje i posła Piechy, 
zwieńczone sukcesem, starania w poprzedniej kadencji o środki 
w wysokości kilku milionów złotych z budżetu państwa wspie-
rające przebudowę DK 78 w kierunku Gliwic. Zbulwersowani 
byli również radni PiS: — To dziwne, że rybnicki radny i b. prze-
wodniczący RM po zostaniu posłem tak się zmienił... — mówił 
Andrzej Wojaczek.

Z rozmowy wynikało, że inicjatorzy poprawki przed jej 
głosowaniem z posłami PO nie rozmawiali i nie próbowali 
ich do swojego pomysłu przekonać, wychodząc z założenia,  
że wystarczą otrzymane drogą oficjalną materiały. Nie wystar-
czyły i przeciw głosowali wszyscy posłowie PO. Odrzucone 
zostały również wszystkie inne regionalne poprawki w liczbie 
200, co może sugerować, że w tym przypadku obowiązywała 
dyscyplina partyjna. Dlatego obecni na spotkaniu dziennikarze 
byli zdziwieni oczekiwaniami posłów PiS, że ich koledzy z PO się 
wyłamią. — Kiedy w poprzednich latach posłowie PiS z naszego 
regionu przestrzegali dyscypliny partyjnej, usłyszeliśmy bardzo 
krytyczne uwagi, również ze strony mediów — odpowiadał poseł 
Janik. Zapewnił też, że w przyszłości nie będzie od rozmów  
z posłami PO o potrzebach regionu stronił. O głosowaniu na 
rzecz poprawek podczas ich rozpatrywania w senackiej Komisji 
Gospodarki Narodowej zapewnił senator T. Gruszka. 

W przedstawionym na specjalnej konferencji i zamieszczo-
nym na stronie internetowej stanowisku Platformy Obywa-
telskiej w Rybniku w sprawie budżetu państwa na 2008 rok,  
poseł Marek Krząkała odniósł się również pośrednio do 
zarzutów rybnickich parlamentarzystów PiS o odrzucenie 
poprawek regionalnych. Poseł uważa, że projekt budżetu 
rząd PO otrzymał w spadku po poprzedniej ekipie i jest to 
budżet przygotowany w sposób fatalny, głównie ze względu na 
duży wzrost długu publicznego, mimo deklaracji PiS o tanim 
państwie. W tej sytuacji (...) Pomysły ponad 200 poprawek do 
budżetu państwa to swoisty koncert życzeń w wykonaniu PiS. 
Znalazły się tam m.in. poprawki dotyczące naszego miasta. 
Z oczywistych względów musiały zostać odrzucone, w prze-
ciwnym razie groziłaby nam zapaść finansowa. One również 
miały być finansowane z obsługi długu publicznego. Ponadto 
w stanowisku podkreślono, że ze względu na upływający 27 
stycznia termin złożenia projektu, PO miało bardzo niewiele 
czasu, by wnieść do niego poprawki (cała opinia pod adresem 
www.krzakala/stanowiskobudzet2008.pdf ).

Wygląda na to, że kolejna okazja do rozmowy naszych parla-
mentarzystów będzie możliwa dopiero przy omawianiu następ-
nego budżetu...                                                                         (r)

A jednak polityka... 

Rybniccy przedsiębiorcy byli, po radnych, jednymi z pierwszych, 
którzy z samego źródła czyli od prezydenta Rybnika, dowiedzieli się  
o tegorocznych planach inwestycyjnych miasta.

Spotkanie z przedstawicielami środowiska biznesowego, na którym prezydent 
Adam Fudali przedstawił założenia budżetu na 2008 rok, zorganizowała tradycyjnie 
Izba Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Gospodarz 
miasta omówił priorytetowe zadania inwestycyjne czyli budowę kanalizacji i moder-
nizację układu drogowego, przedstawił też szeroki plan zamówień publicznych czyli 
listę zadań inwestycyjnych, w których realizację rybniccy przedsiębiorcy mogliby się 
włączyć. Ze względu na zmiany na rynku pracy zdarza się, że przetargi na roboty 
budowlane pozostają nierozstrzygnięte ze względu na brak oferentów. Prezydent 
zachęcał, by przeanalizować listę i wybrać możliwe do realizacji zadania.  

Mimo zachęty do zadawania nawet najtrudniejszych pytań, ze strony przedsiębiorców 
takie się nie pojawiły. Kilka problemów związanych z budową kanalizacji poruszył nato-
miast radny Stanisław Stajer, m.in. chciał poznać ewentualne plany budowy kanalizacji 
w dzielnicach, których nie obejmuje realizowany aktualnie projekt. Pytał też dlaczego 
zadanie uporządkowania sieci kanalizacyjnej w dzielnicach centralnych wraz z budową 
kolektorów nie weszło w skład wielkiego projektu w ramach ISPY/Funduszu Spójności 
i jest realizowane jako projekt odrębny. Prezydent odpowiedział, że oddzielenie tych 
zadań jest korzystniejsze, bo na uporządkowanie sieci w centrum i budowę kolektorów 
Rybnik ma teraz szanse na otrzymanie większej dotacji z Unii Europejskiej. Radny 
zauważył również, że do realizacji tych zadań można było wykorzystać inwestorów 
dwu śródmiejskich centrów handlowych. Prezydent przypomniał, że firmy te włączyły 
się szeroko w roboty drogowe wokół swoich obiektów, zaś modernizacja pl. Wolności 
została przez dewelopera Focus Parku sfinansowana w całości. 

Prezydent przedstawił też kilka nieruchomości, jakie miasto planuje do 
zbycia jeszcze w tym roku. Chodzi m.in. o tereny za Urzędem Miasta między 
ulicami 3 Maja i Miejską, przy ul. Hallera, nieopodal Carrefour’a czy budynek 
obok Domu Kultury w Niedobczycach. Zaznaczył jednak, że jeśli chodzi o dwie 
pierwsze propozycje, rozpartywane będą oferty zachowujące w swoich projektach 
miejsca parkingowe. Zainteresowanie przedstawiciela firmy „Stef–Pol” wzbu-
dziła informacja o czynionych przez miasto zabiegach na rzecz komunalizacji 
kilkunastohektarowego, poprzemysłowego terenu wokół b. kopalni „Ignacy”  
w Niewiadomiu i przeznaczenie go na indywidualne budownictwo. Stefan Opolony 
z firmy „Stef–Pol” sugerował, by tereny te przeznaczyć na inwestycje produkcyjne, 
bo takich ciągle w Rybniku brakuje. Prezydent zapowiedział, że i taka opcja będzie 
brana pod uwagę, ale na razie droga do pozyskania tych terenów jest daleka. 

Wspólnie z prezesem Izby Andrzejem Żylakiem prezydent poinformował, że 
istnieje możliwość wyjazdu 20 rybnickich przedsiębiorców do partnerskiego mia-
sta Dorsten w Niemczech i nawiązania tam biznesowych kontaktów. Przekazał też 
kilkanaście płyt CD z planem zamówień publicznych, a dane te są dostępne rów-
nież na stronie internetowej miasta.                                                                (r) 

Prezentacja budżetu dla przedsiębiorców 

Inwestycje do wzięcia

Przedstawiciele środowiska biznesowego wysłuchali propozycji prezydenta  
przy tradycyjnej kawie „Na Poddaszu”.                                                            Zdj.: r
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Dzięki otwartym na przełomie roku biurom, nowi rybniccy 
parlamentarzyści staną się bardziej „dostępni” dla swoich 
wyborców. 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia na otwarcie swojego 
biura przy ul. Sobieskiego 1 zaprosił senator Tadeusz Gruszka  
z PiS. Będzie je dzielił wraz z posłami Bolesławem Piechą i Grze-
gorzem Janikiem. Uroczystość otwarcia połączono ze spotkaniem 

opłatkowym, w którym, oprócz wymienionych rezydentów biura i ich 
kolegów parlamentarnych Izabeli Kloc i Adama Gawędy, wzięli udział 
prezydent Adam Fudali, rybniccy radni spod znaku PiS, członkowie i inni 
sympatycy ugrupowania. Doświadczony zarówno w pracy parlamentar-
nej, jak i rządowej poseł Bolesław Piecha zachęcał partyjnych kolegów 
do aktywności nawet w sytuacji przejścia PiS–u do opozycji. Senator  
T. Gruszka podzielił się pierwszymi parlamentarnymi doświadczeniami 
i podziękował swym politycznym, a wcześniej samorządowym, mento-
rom  za wsparcie. Wyraźnie wzruszony, za wytrwałość i zrozumienie 
podziękował też rodzinie: córkom Kasi, Madzi i Oli oraz żonie Annie, 
wręczając jej kwiaty. Na „nową drogę senackiego życia” prezydent  
A. Fudali wręczył T. Gruszce portfel, by był on zawsze pełny pieniędzy... 
dla Rybnika oraz pióro, by pozyskane sumy miał czym zapisywać. 

•   •   •
W połowie stycznia swoje biuro poselskie w siedzibie Cechu Rze-

miosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości przy ul. Wysokiej 
otworzył poseł Marek Krząkała z PO. Inauguracja biura połączona była 
z otwartym zebraniem członków Platformy Obywatelskiej i jej sympatyków. 
Obecni byli m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, poseł 
Ryszard Zawadzki, przedstawiciele samorządu subregionu, wśród nich 
prezydent Rybnika Adam Fudali i starosta rybnicki Damian Mrowiec, 
reprezentanci środowiska biznesowego oraz rzemieślniczego, a także 
instutucji publicznych i organizacji społeczno–gospodarczych. 

Adresy biur parlamentarnych oraz terminy dyżurów parlamentarzy-
stów publikujemy na ostatniej str. GR”.                                           (r)

Wspólne koncerty młodzieżowych orkiestr z Rybnika i Liévin, 
tradycyjna polska msza ze wzruszającym koncertem kolęd czy 
oficjalne spotkania w towarzystwie posła-mera Jean-Pierra Ku-
cheidy, władz regionu i departamentu Pas de Calais oraz Konsula 
Generalnego RP w Lille Wandy Kalińskiej – to tylko niektóre 
akcenty kończące obchody „Roku Polski” w Liévin.

Ubiegły rok minął we francuskim departamencie Pas de Calais pod 
hasłem „Roku Polski”. Wiele wydarzeń organizowanych więc w tym 
pogórniczym sercu Francji, gdzie leży również nasze partnerskie Liévin, 
miało wiele znaczących polskich akcentów. W połowie grudnia w samym 
Liévin oficjalnie obchody „Roku Polski” zakończono.

W ceremonii zamknięcia, jako jedyni spośród reprezentantów polskich 
miast, uczestniczyli rybniczanie. Do Liévin pojechali muzycy Państwowej 
Szkoły Muzycznej z Rybnika, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz grupa 
miejskich radnych. Kiedy młodzi muzycy uczestniczyli w próbach przed 
wspólnymi koncertami, samorządowcy zapoznali się ze śmiałymi projekta-
mi inwestycyjnymi, realizowanymi w Liévin i okolicy. To przede wszystkim 

efektowna przebudowa słynnego stadionu krytego, znanego nam chociażby 
z telewizyjnych relacji europejskich mityngów lekkoatletycznych, tamtejsza 
strefa gospodarcza, inwestycje prowadzone przez spółkę Artois Dévelo-
pement w zakresie nieruchomości, czy wreszcie śmiały projekt budowy 
drugiego Luwru – muzeum na wzór paryskiej perełki historii i sztuki.

Przy okazji partnerskiej wizyty w Liévin, dzięki uprzejmości euro-
posła Jana Olbrychta, rybniccy samorządowcy zwiedzili też Parlament 
Europejski w pobliskiej Brukseli. 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Jaroch

Parlamentarzyści 
zapraszają

Na uroczystość otwarcia swojego biura Marek Krząkała zaprosił m.in. deputowanego 
do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta.                                  Zdj.: arch. biura

Zakończenie Roku Polski 

Senator Tadeusz Gruszka w otoczeniu rodziny i w towarzystwie prezydenta Adama Fudalego.
Zdj.: r

Mer Liévin Jean–Pierre Kucheida otrzymał z rąk zastępcy prezydenta Rybnika Michała 
Śmigielskiego okolicznościową statuetkę.

Wspólny występ połączonych orkiestr młodzieżowych z Rybnika i Liévin przyjęto 
owacjami na stojąco.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 15



Spotkania, podczas których honorowano 
rodziców wzorowych żołnierzy, dotychczas 
miały miejsce w siedzibie WojskowejKomendy 
Uzupełnień w Rybniku. Tym razem uroczy-
stość zorganizowana została przez WKU  
w Urzędzie Miasta. W spotkaniu z udziałem 
przedstawiciela rybnickiej komendy mjra 
Tomasza Krośniaka oraz prezydenta Adam 
Fudalego, uczestniczyło ponad dwadzie-
ścia osób – rodziców wzorowych żołnierzy  
z Rybnika, Kuźni Raciborskiej, Świerklan 
i Czerwionki–Leszczyn. Wszyscy otrzymali 

jedno z ważniejszych polskich odznaczeń woj-
skowych „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 
Medal stanowi dowód uznania dla osób, które 
swoją pracą lub działalnością przyczyniły się 
do rozwoju i umocnienia obronności kraju. 
Nadawany jest m.in. rodzicom, których co 
najmniej trójka dzieci pełniła nienagannie 
służbę wojskową. — Obronność to nie tylko 
sprawa armii, to również sprawa rodziców. 
Medale są formą podziękowania dla rodzi-
ców za to, że wychowali dzieci na wzorowych  
i ofiarnych żołnierzy — mówił mjr T. Krośniak, 
który, wręczając Medale Ministerstwa Obrony 
Narodowej, dziękował rodzicom za ich wkład 
w obronność kraju. Do gratulacji przyłączył 
się również prezydent A. Fudali: — Dużo 
zmienia się w naszym kraju, zmianom podlega 
również wojsko, ale niezmiennie wyróżniani są 
ci z państwa, którzy dali armii, to, co dla rodzi-
ców jest najważniejsze – własne dzieci. Za to 
wam dziękuję i gratuluję — mówił prezydent. 
O zmianach w armii opowiadał T. Krośniak, 
który zachęcał młodych ludzi do zasilania 
szeregów tworzonej obecnie armii zawodowej. 
— W armii zawodowej jest miejsce nie tylko dla 
mężczyzn, ale również dla kobiet, które naciera-
ją szerokim frontem. Już dzisiaj, ja starszy major 

z zazdrością spoglądam na kobiety w armii, 
które po kilkunastu latach służby dochodzą do 
naprawdę wysokich stanowisk. Major podkre-
ślił, że mimo wielu pozytywnych zmian, wojsko 
nadal pozostaje służbą i to służbą niełatwą. 
— To miejsce dla osób z silnym charakterem. 
To trudny, ale perspektywiczny zawód. 

O tym, że armia podlega przeobrażeniom wie 
również pani Bożena Zawisła, która jest matką 
ośmiu synów. Do wojska trafiło czterech z nich. 
Najstarszy Grzegorz odbywał służbę przed 
ośmiu laty. Wtedy mało kto z entuzjazmem 

odpowiadał na żołnierskie we-
zwanie. Za to jej młodsi synowie 
nie mieli już większych oporów 
przed założeniem mundurów, 
a 22–letni Sławek zgłosił się do 
wojska na ochotnika. Co dała 
im służba? — Zmężnieli, wydo-
rośleli, stali się bardziej odpowie-
dzialni, chociaż muszę przyznać,  
że i wcześniej nie miałam z nimi 
większych problemów wychowaw-
czych — mówi pani Bożena. 

O kształtowaniu charakterów 
mówią również Zofia i Józef 
Boduchowie – rodzice trzech 
wzorowych żołnierzy. Najmłod-
szy Roman służył we Wrocławiu, 
Robert był czołgistą w jednostce 

pancernej w Żaganiu, a najstarszy Tomasz 
służył w marynarce wojennej. Pływał po Bał-
tyku na okręcie ORP „Hańcza” i dwukrotnie 
uczestniczył w największych międzynaro-
dowych manewrach wojskowych „Baltop”. 
Jego jednostka stacjonowała w Świnoujściu. 
— Sama chciałam, by poznali wojskową dys-
cyplinę i zobaczyli jak to jest być żołnierzem. 
Wcześniej nie byli maminsynkami, dlatego 
byliśmy ich pewni. Jednak wojsko doszlifowa-
ło ich charaktery, nauczyło dyscypliny i dało 
umiejętność rozróżniania tego, co dobre od tego  
co złe — zapewnia pani Zofia, która przyznaje, 
że o trudnych chwilach w czasie służby syno-
wie nie opowiadali. O tym, że jednak było ich 
całkiem sporo, rodzice dowiadywali się już po 
powrocie synów do cywila... 

Oprócz państwa Boduchów i Zawisłów, 
medale nadane przez Ministra Obrony Naro-
dowej, otrzymało również kilkanaście innych 
rodzin mieszkających na terenie administro-
wanym przez WKU w Rybniku. Wśród nich 
znaleźli się rybniczanie: Wanda i Marian Kmie-
cikowie, Kazimierz i Maria Majkowie, Lidia  
i Ludwik Słomkowie, Halina i Romuald Toczko 
oraz Jan Maciołek, Stefania Mamok, Krzysztof 
Szopa i Zofia Wdowicz.                             (D) 

Wychowali kilkoro dzieci,  z których co najmniej trójka wzorowo 
pełniła służbę wojskową. W zamian za to zostali uhonorowani medalami  
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”, przyznawanymi przez Ministra Obrony 
Narodowej. 

Rodzice na medal

Rodzice wzorowych żołnierzy odebrali wyróżnienia z rąk mjr. T. Krośniaka 
z rybnickiej WKU.                                                                         Zdj.: d

Julia i Jakub – takie imiona najczęściej 
w minionym roku wybierali rybniczanie 
dla swoich nowo narodzonych pociech.  
A  t y c h ,  w  2 0 0 7  r.  w  n a s z y m 
mieście, przyszło na świat mniej niż  
w poprzednim.  

— Niestety, „becikowe” nie pomogło — mówi 
kierownik rybnickiego Urzędu Stanu Cy-
wilnego Maria Cwenar. A wydawało się,  
że podtrzymana zostanie dobra passa z 2006 
roku, kiedy to urodziło się aż 1664 najmłod-
szych mieszkańców Rybnika. Jednak w 2007 r.  
w USC zarejestrowano ich tylko 1536 – więcej 
było chłopców (805) niż dziewczynek. Praw-
dziwe rekordy popularności biły imiona Julka  
i Kubuś, ale rodzice chętnie wybierali również 
Wiktorie, Natalie i Emilki obok Kacprów,  

Bartoszów i Pawłów. Listę najpopularniejszych 
imion w roku 2007 zamykają Laura, Hanna  
i Dominika oraz Artur i Jan.   

Dzieci nie rodzi się więcej, mimo że zawie-
ranych jest więcej małżeństw – w ubiegłym 
roku było ich 1161, podczas gdy w 2006 r. 
przysięgę małżeńską złożyło sobie 1020 par. 
Nie zabrakło też ślubów międzynarodowych,  
a w gronie nowożeńców byli obywatele Egiptu, 
Włoch, Anglii, Brazylii, Niemiec i Białorusi. Po 
raz pierwszy w rybnickim USC Marsz Weselny 
Mendelsona zabrzmiał też dla Australijczyka 
oraz Indonezyjki. 

Niestety, ubiegły rok okazał się wyjątkowy pod 
względem liczby zgonów, czym przerwana zo-
stała dotychczasowa prawidłowość – w 2005 r.  
było ich 1430, w 2006 r. – 1405, a w ubiegłym 
aż 1542. 

Pożegnany hucznie 2007 r. był szczególnie 
udany dla par świętujących jubileusz „Złotych 
Godów” – aż 154 spotkały się w Urzędzie Mia-
sta, by odebrać „Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Tak więc rok z „7” w dacie, dla 
jednych okazał się szczęśliwy, dla innych nie. 
Jak to w życiu… 

(S)

Rybnik w statystykach 

Nie dla nas
„baby boom”

Joasia przyszła na świat w grudniu 2007, ale jej narodziny 
statystyk nie poprawiły…                      Zdj. Arch. pryw. 
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Nagroda Europejska dla Rybnika
Urząd Miasta Rybnika, jako jedyna jednostka administracji 

samorządowej w Polsce, wyróżniony został Europejską Nagrodą 
w zakresie sektora publicznego. 

Organizatorzy konkursu docenili wdrożenie projektu „Elektronicz-
na Karta Miejska i Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w mieście 
Rybnik”. W konkursie uczestniczyło ponad 320 organizacji administracji 
publicznych z ponad 25 krajów Europy. Oprócz Rybnika nasz kraj re-
prezentowały m.in. urzędy miast w Poznaniu, Gdańsku i Bełchatowie. 
Zwycięzcami European Public Sector Award 2007 (EPSA) zostało sześć 
organizacji publicznych z Belgii, Niemiec, Rumunii, Szwecji oraz dwie 
z Wielkiej Brytanii. Stały się w ten sposób wzorcami do naśladowania 
w procesie modernizacji struktur administracyjnych. 

Nagrody zostały przyznane na konferencji EPSA, która odbyła się 
w szwajcarskiej Lucernie w połowie listopada ub. roku. 

Projekt nagrodzony
Z początkiem grudnia ub. roku wręczono nagrody i wyróż-

nienia  Eko-Lidera Funduszu Spójności. Realizowany przez 
Rybnik projekt ISPA/FS „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 
w Rybniku” został zakwalifikowany do grupy finałowej. 

Wyróżnienie z rąk prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – Kazimierza Kujdy odebrał Marek 
Chrószcz, kierownik Biura Realizacji Projektu Urzędu Miasta. To pierw-
sza edycja Eko–Lidera Funduszu Spójności, zorganizowana z inicjatywy 
NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Środowiska. 

Wybór Eko–Lidera Funduszu Spójności dotyczył wszystkich wniosko-
dawców i beneficjentów FS. Jego celem było wyłonienie podmiotów, 
które najsprawniej przygotowują i realizują projekty inwestycyjne 
z zakresu ochrony środowiska współfinansowane z FS.

Sprawdź historię skasowań e-biletu
Na stronie internetowej Elektronicznej Karty Miejskiej można spraw-

dzić historię skasowań dokonanych za pośrednictwem e–karty.
Aby sprawdzić historię skasowań w okresie ostatnich 30 dni, wystarczy 

wejść na stronę http://eurzad.ekarta.rybnik.eu/cardhistory/skasowania-
query.htm i wpisać 11–cyfrowy numer swojej e-karty (widoczny u dołu 
awersu karty). System wyświetla informację o dacie i godzinie przejazdu, 

numerze linii autobusowej oraz kwocie opłaty za przejazd. 
Nowa usługa pozwala jeszcze dokładniej kontrolować ilość punktów 

zgromadzonych na e-karcie. Stan punktów można sprawdzić także w 
każdym Miejskim Punkcie Sprzedaży (MPS). Dodatkowo, w kasie Za-
rządu Transportu Zbiorowego na Placu Wolności i na dworcu komuni-
kacji miejskiej przy ul. Budowlanych zamontowano specjalne kasowniki 
wyświetlające stan karty, czyli ilość zgromadzonych punktów oraz okres 
ważności biletu okresowego.

Projekt „Elektroniczna Karta Miejska i Publiczne Punkty Dostępu 
do Internetu w mieście Rybnik” jest współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Mister Camping 2007
Camping nr 200 w Kamieniu został wyróżniony w tegorocznym 

konkursie na najlepszy camping w Polsce „Mister Camping 2007”.
W konkursie uczestniczą wszystkie campingi zrzeszone w Polskiej 

Federacji Campingu i Caravaningu. Jest on organizowany corocznie od 
1965 r. przez federację we współpracy z Departamentem Turystyki 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Polską Organizacją Turystyczną. 
Ocenie konkursowej podlega m.in. wyposażenie i stan techniczny 
campingu, jego wygląd oraz jakość i kultura obsługi.

Kolejne edycje konkursu dowodzą, że z roku na rok campingi 
podnoszą jakość wyposażenia oraz obsługi turystów. Nagrodzony 
camping zarządzany jest przez spółkę „HOSSA”. Znajduje się na 
terenie ośrodka MOSiR w rybnickim Kamieniu, gdzie przed laty na 
zgrupowaniach gościła piłkarska kadra Polski Kazimierza Górskiego i 
Antoniego Piechniczka.

Olimpia zaprasza
Po raz kolejny hotel „Olimpia” przygotował specjalną ofertę 

zimowych zgrupowań piłkarskich. 
Zima obfituje w wizyty w Kamieniu drużyn pragnących „naładować 

akumulatory” i przygotować się do kolejnego sezonu. — Na miejscu 
mamy halę, siłownię, wspaniałe tereny do biegania, a pokoje i wyżywienie 
są w najwyższym poziomie — mówi trener Odry Wodzisław S.A. Janusz 
Białek. Z gościnności hotelu skorzystały już, bądź w najbliższym czasie 
skorzystają drużyny ekstraklasy: Kolporter Korona Kielce S.A. i MKS 
Odra Wodzisław S.A., a także drużyny młodzieżowe Kolporter Korona 
Kielce S.A., GKS Katowice i Piast Gliwice. Więcej informacji na stronie 
www.hotel-olimpia.pl

— Na ulice Rybnika wyszło 300 wolontariuszy 
– najmłodszy ma 4 lata, najstarszy zdecydowanie 
ponad 50 — mówiła szefowa rybnickiego szta-
bu Ewa Oknińska. Pod czujnym okiem policji 
i orkiestrowego patrolu kwestowali na ulicach 
miasta i choć zdarzały się incydenty, dotyczyły 
one jednak kwestujących z Wodzisławia, Ra-
dlina czy Świerklan, którzy zamiast na swoim 
terenie, zbierali pieniądze w Rybniku. — Nasi 
wolontariusze byli bardziej zdyscyplinowani 
i przestrzegali określonych zasad kwesty — doda-
je E. Oknińska, która tradycyjnie już, wspólnie 
ze Stowarzyszeniem „Oko”, zaangażowała się 

w organizację rybnickiej 
zbiórki i atrakcji dla kwe-
stujących i darczyńców. 
Podczas niedzielnego finału 
na rybnickim Rynku muzyka 
rozbrzmiewała już od godz. 14.00, 
a wystąpiły grupy rockowe, punkowe 
i blusowe, a całość zakończył „Underground”. 

W tym roku liczenie datków przebiegło nad-
zwyczaj sprawnie i zakończyło się przed północą, 
a naliczono dokładnie 66.786,05 zł. Drugi ze 
sztabów znajdujący się w „Cinema City” zebrał 
ok. 5 tys. zł. Warto dodać, że „Orkiestra” grała 

również w innych częściach miasta i nie tylko 
podczas finału akcji – w „Sękatej Chacie”, 
Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych 
(patrz str. 46) i Domu Kultury w Chwałowicach, 
a do zbiórki włączyli się też kabareciarze podczas 
„Wielkiego Larma Świątecznej Pomocy”. Prze-
cież sie ma, jak sie gra!                                  (S) 
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Podczas niedzielnego finału na rybnickim 
Rynku rozbrzmiewała muzyka i królowały serca… 

Zdj.: s 

Skrótem...

Tego dnia na ulicach Rybnika trudno było znaleźć osobę bez 
charakterystycznych serduszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Pojawiały się na płaszczach spacerujących seniorów, na czapkach dzieci 
i z młodzieńczą fantazją – na spodniach, a nawet butach nastolatków. 
Sprzymierzeńcem była pogoda, więc na rybnickim Rynku nie brakowało 
kwestujących i darczyńców.

Serduszek moc 
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N i e z b ę d n y m  u z u p e ł n i e n i e m 
realizowanej od kilku lat budowy sieci 
kanalizacyjnej w dzielnicach miasta jest 
odrębny projekt pn. „Uporządkowanie 
gospodarki  ściekowej  w mieście 
Rybnik”, obejmujący głównie dzielnice 
centralne. 

Cały projekt składa się z pięciu działań,  
z których pierwsze, rozpoczęte latem ub. roku 
– budowa kolektora sanitarnego C wzdłuż istnie-
jącego kanału na odcinku od ul. Ogrodowskiego 
do ul. Mikołowskiej (dł. 1,7 km) – zakończono  
z początkiem bieżącego roku. Kolejne, będące  
w toku, zadanie, to budowa kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej w części ul. Szkolnej i Wiejskiej, 
z terminem zakończenia 30 czerwca br. 

W połowie stycznia br. podpisano umowę 
na następne z pięciu zadań – budowę kolekto-
rów sanitarnych A o łącznej długości 4.410 m,  
w tym: A1 – wzdłuż prawego brzegu rzeki Na-
cyny na odcinku od ul. Kotucza do oczyszczalni 
ścieków w Orzepowicach (długość odcinka 
2.850 m); A2 – wzdłuż istniejącego kanału na 
odcinku od ul. Energetyków do wlotu do kanału 
A1 przy ul. Rudzkiej (długość odcinka 790 m)  
i A3 – w ul. Rudzkiej na odcinku od Placu 
Kościelnego do skrzyżowania z ul. Kotucza 
(długość odcinka 770 m).

Zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum firm 
w składzie: Hydrobudowa Włocławek S.A. – li-
der konsorcjum oraz partnerzy: Hydrobudowa 
9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno–Budowlane 
S.A. i PBG S.A. Wartość robót, które powinny 
potrwać dwa lata, wynosi ponad 14 mln zł. Wi-
ceprezes Hydrobudowy Włocławek E. Kasprzak  

nie obawia się przebiegu prac, mimo, że part-
nerem jest Hydrobudowa 9, z którą miasto 
prowadzi spór w związku z zerwaną umową. 
Zapowiada nawet, że firma, już jako Hydrobu-
dowa Polska, przystąpi do przetargów na dwa 
ostatnie zadania projektu.

A będzie to budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Hallera, Miejskiej, B. Chrobrego i 3 Maja 
oraz kanalizacji deszczowej w ul. B. Chrobrego 
i Miejskiej, która rozpocznie się w I kwartale 
2009 roku oraz zadanie ostatnie – modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Rybniku–Orzepowicach, 
przewidziana jest na lata 2009–2010.

Całe 5–zadaniowe przedsięwzięcie kosztować 
będzie 84 mln i miasto ubiega się o jego dofinan-
sowanie z unijnego Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Wniosek wraz 
z pełną dokumentacją został 
przekazany instytucji zarządza-
jącej Funduszem na początku 
2007 roku, w momencie, kiedy 
potencjalni beneficjenci środ-
ków europejskich z perspektywy 

finansowej na lata 2007–2013, już mogli ponosić 
koszty kwalifikowane zadań, na dofinansowanie 
których liczą. Ponieważ środki z FS na program 
infrastruktura i środowisko są ograniczone  
i udział w konkursie jest obarczony ryzykiem, wła-
dze miasta liczą, że rybnicki projekt znajdzie się 
na tzw. liście indykatywnej czyli zadań, na które 
przyznaje się środki w trybie bezkonkursowym.  

 Prezydent Adam Fudali jest przekonany,  
że środki finansowe zostaną Rybnikowi przyzna-
ne, choćby ze względu na „uzbrojenie” wniosku  
w pełną dokumentację, zabezpieczenie w budżecie 
środków na prefinansowanie i częściowe pokrycie 
kosztów, które później miałyby zostać zrefundo-
wane oraz duże zaangażowanie robót.           (r)

W imieniu miasta umowę podpisał 
prezydent Rybnika Adam Fudali,  
a wykonawcę reprezentowali Ed-
ward Kasprzak – wiceprezes firmy 
Hydrobudowa Włocławek S.A. oraz 
Jarosław Dusiło – członek zarządu 
tej firmy. 

Umowa na budowę kolektora

Długo trwające procedury przetargowe zakoń-
czyły się wyborem wykonawcy, którym została fir-
ma rodzima – Przedsiębiorstwo Remontowo–Bu-
dowlane PRB ERBUD z Rybnika. Zadanie re-
alizowane jest przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, 
a współfinansowane w początkowej fazie przez 
nasze miasto. Rybnik jako inwestor bezpośredni 

sfinansuje wycinkę i nasadzenie drzew, rozbiórkę 
budynku byłej szkoły muzyczne oraz przyłącza 
wszystkich mediów do granicy działki. Jednak 
miasto, poprzez swoich pracowników, sprawować 
będzie nadzór inwestorski aż do odbioru koń-
cowego obiektu. Koszt całej inwestycji wyniesie 
ok. 40 mln zł, zaś robót finansowanych przez 

miasto – 3,2 mln zł. 
Zgodnie z ofertą, 
termin zakończe-
nia budowy mija 
w grudniu 2010 r. 
Całkowita powi-
erzchnia obiektu 
wyniesie ponad 6,5 
tys. m kw.

Obok Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okrę-
gowego w Gliwicach i wydziałów: V karnego 
przeniesionego z Wodzisławia, penitencjar-
nego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz 
krajowego rejestru sądowego, znajdzie w 
nim siedzibę wydział „nowej” księgi wie-
czystej i wydział gospodarczy przeniesiony  
z Sądu Rejonowego. Obiekt będzie wyposażony 
w nowoczesne środki wspomagające, jak np. 
elektroniczna wokanda oraz zabezpieczeniowe 
wymagane dla placówek sądowniczych.

Umowę między wykonawcą a inwestorami tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia podpisali: 
przedstawiciele PRB ERBUD –  prezes Wiesław 
Jakubiak i dyrektor Janusz Oleś, reprezentujący 
miasto prezydent Adam Fudali wraz z dyrekto-
rem Sądu Okręgowego Stanisławem Malcem,  
a asystował  prezes sądu Wojciech Hajduk.

Obecność państwowych instytucji takich jak 
sąd jest dla miasta zawsze nobilitujące, podno-
szące jego rangę i prestiż. Dlatego o budowę 
oddziału Sądu Okręgowego u siebie zabiegały 
wszystkie prawie miasta subregionu. O wyborze 
Rybnika zadecydowało dogodne położenie, za-
proponowana lokalizacja oraz zaangażowanie 
miasta w tę inwestycję.

(r)

Tuż po nowym roku na terenie starej szkoły muzycznej rozpoczęły się przygotowania 
do realizacji kolejnej inwestycji. W miejscu wyburzanego obiektu przy ul. Piłsudskiego 
powstanie siedziba zamiejscowego oddziału Sądu Okręgowego w Gliwicach.

„Sądne dni” starej szkoły...

W miejscu wyburzanej 
dawnej siedziby szkoły 
muzycznej powstanie 
sąd.              Zdj.: M.T.
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Być może dlatego Ministerstwo Środo-
wiska uznało, że skutecznym sposobem 
na podniesienie świadomości ekologicznej 
będą argumenty ekonomiczne. Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 
ub. roku, podwyższone zostały stawki 
za składowanie odpadów komunalnych. 
Za tonę nieposegregowanych odpadów 
z gospodarstw domowych, które trafią na 
składowisko, firmy wywozowe będą płacić 
75 zł, a nie 15 zł – jak to było do końca 
2007 roku.

Wskutek tego od stycznia br. płacimy 
więcej za wywóz śmieci z gospodarstw 
domowych. Wzrost opłat dotyczy jedynie 
odpadów nieposegregowanych. Wywóz 
nieczystości poselekcjonowanych, tra-
fiających nie na wysypisko, lecz do 
dalszego zagospodarowania, nie będzie 
obciążony większymi kosztami. Pod-
nosząc stawki za składowanie odpadów 
komunalnych, ministerstwo chce zmusić 
firmy zajmujące się odbieraniem odpadów 
do poddawania ich segregacji i przetworze-
niu. Obecnie jest to stosowane w niewielkim 
stopniu, a w skali kraju prawie 96% śmieci 
trafia na składowiska. W Rybniku na miej-
skie składowisko, po przejściu przez stację 
segregacji odpadów komunalnych, trafia ok. 
70% domowych odpadów.

Rachunek ekonomiczny jest prosty. 
Szacuje się, że od stycznia, a więc po wzro-
ście opłat za składowanie odpadów, za 
opróżnienie pojemnika o pojemności 110 
litrów zapłacimy 12 zł (do tej pory koszt ten 
wynosił 8 zł). Tymczasem za jeden worek 
posegregowanych śmieci, dostarczony nam 
przez firmę odbierającą z prywatnej posesji 
odpady komunalne, zapłacimy jedynie 1 zł. 
Mieszkańcy osiedli mieszkaniowych również 
odczują podwyżkę. Administratorzy, którzy 
do tej pory za wywóz odpadów doliczali do 
czynszu średnio 3 zł od każdej zameldowanej 
osoby, teraz kwotę tę podniosą do ok. 6 zł. 

Przeciwnicy nowych regulacji twierdzą, 
że tak znaczny wzrost opłat sprzyjać bę-
dzie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci 
i poszerzaniu tzw. szarej strefy, czyli zwięk-
szaniu popytu na tanie, nie spełniające norm 
składowiska. Jest jednak duża szansa na to, 
że właśnie argumenty ekonomiczne trafią 
do świadomości wielu z nas. A warto segre-
gować i to nie tylko z punktu widzenia do-
mowego budżetu, ale przede wszystkim po 
to, by nie utonąć pod górą śmieci i chronić 

otoczenie. Selektywna zbiórka odpadów 
pozwala na znaczne zmniejszenie ilości 
składowanych śmieci, wykorzystanie ich 
jako surowce wtórne, a przez to ogranicza 
zanieczyszczenie środowiska. Im więcej 
odpadów segregujemy, tym mniej trafia na 
składowisko. W Rybniku, czteroosobowa 
rodzina wyrzuca przeciętnie ponad tonę 
śmieci rocznie. Z tego niewielka część jest 
poselekcjonowana i wywożona do stacji se-
gregacji odpadów, w której balast trafiający 
ostatecznie na wysypisko oddzielany jest 
od materiałów odzyskiwanych i ponownie 
przetwarzanych. W ten sposób szkło, plastik, 
metal czy papier mogą zostać powtórnie 
wykorzystane.

W Rybniku selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych realizowana jest od 2001 r. 
Najpierw, jako akcja pilotażowa, wprowa-
dzona była w kilku dzielnicach, by z czasem 
objąć kolejne rejony miasta. Pierwsi miesz-
kańcy zostali wyposażeni w odpowiednie 
worki, a na wyznaczonych osiedlach pojawiły 
się kolorowe pojemniki na szkło, plastik, pa-
pier i metal. Przełomowym okazał się 2005 
r., kiedy to nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nałożyła na 
samorządy oraz firmy wywożące odpady 
komunalne obowiązek segregowania odpa-
dów. W ub. roku funkcjonujący w Rybniku 
system gromadzenia i wywozu nieczystości, 
został wzbogacony o Gminny Punkt Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych, mieszczący się 

przy ul. Jankowickiej 41B. Tu rybniczanie 
mogą bezpłatnie przekazywać m.in. zużyte 
baterie, akumulatory, przeterminowane 
leki, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, 
a nawet nie dające się do dalszego użytko-
wania telewizory, komputery i urządzenia 
AGD. Zbiórka przeterminowanych leków 
jest dodatkowo prowadzona w kilkunastu 
aptekach, a baterii w niemal trzydziestu 
szkołach. W lipcu ub. roku uruchomiono 
również kompostownię odpadów roślinnych 
(ul. Pod Lasem 64), która przyjmuje sko-
szoną trawę, liście, gałęzie z przycinanych 
drzew czy trociny. Za odbiór 100 kg odpa-
dów pochodzenia roślinnego kompostownia 
pobiera od mieszkańców miasta symboliczną 
złotówkę (o kompostowni pisaliśmy w nr 8 
„GR” z sierpnia ub. roku).  

Czy te udogodnienia oraz konieczność 
ponoszenia znacznie większych opłat za 
wywóz odpadów zmieszanych zmobilizują 
nas do segregacji, a co za tym idzie do 
dbania o środowisko?  Miejmy nadzieję, 
że tak, bo stosowana w wielu krajach Eu-
ropy selektywna zbiórka odpadów również 
w Polsce staje się koniecznością. I to nie tyl-
ko z powodu wysokich kar, jakie czekają na 
nas za niedopełnienie unijnych wymagań.  

(D)

Więcej na temat czystości w mieście na 
stronie: www.rybnik.pl

Niezwykle trudno jest przekonać nas do segregacji odpadów. 
Nas czyli Polaków, bo jak dotąd jedynie 4% odpadów w skali 
kraju jest selekcjonowanych. Nas, czyli rybniczan, bo wciąż 
sortujemy znikomą ilość śmieci. Wygląda na to, że spełnienie 

zaleceń Unii Europejskiej, która wymaga, by do 2010 r. , a więc 
już za dwa lata, na składowiska trafiało nie więcej niż 75%, 
a do 2020 r. jedynie 35% nieposegregowanych nieczystości, 
będzie poważnym wyzwaniem. 

Czy nowe stawki za wywóz odpadów zachęcą nas do segregacji śmieci?                                               Zdj.: d

Segregujesz – płacisz mniej
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Rada Dzielnicy Paruszowiec–Piaski zaprosiła seniorów...
..., którzy ukończyli 75 rok życia do restauracji hotelu „Politański”, 

gdzie przygotowano dla nich smaczny posiłek. Życzenia spokojnych 
i szczęśliwych świąt i pomyślnego Nowego Roku złożył obecnym prezydent 
Adam Fudali, a w spotkaniu uczestniczyli również proboszcz parafii św. 
Sarkandra ks. Robert Gniździa i ks. Andrzej Kos, obecni byli też człon-
kowie Rady Dzielnicy. — Wcześniej, z pomocą darczyńców, udało nam się 
przygotować 240 świątecznych paczek, które trafiły do starszych, samotnych 
i niedomagających mieszkańców naszej dzielnicy — powiedział przewod-
niczący RD, radny Andrzej Oświecimski. — Nasza dzielnica jako jedna 
z pierwszych organizowała opłatkowo–wigilijne spotkania dla seniorów. 
Kiedyś odbywały się one w Szkole Podstawowej nr 3, teraz jesteśmy gosz-
czeni przez hotel „Politański”, którego kierownictwu serdecznie dziękujemy, 
podobnie jak innym sponsorom... 

Pan Rudolf Sulski w seniorskim spotkaniu uczestniczy po raz pierwszy, 
bo dopiero niedawno ukończył 75 lat i jest mile zaskoczony sympatycz-
ną atmosferą. Po raz pierwszy jest tu również pani Irena Górny, którą 
zaproszenie zaskoczyło, ale z którego chętnie skorzystała. I nie żałuje...  
Pani Wanda Grabiec w opłatkowych spotkaniach uczestniczy od ośmiu 
lat, pamięta dobrze jeszcze te organizowane w SP 3. — Bardzo lubię tu 
przychodzić, bo spotykam znajomych w moim wieku, możemy powspominać 
i pośpiewać... O nastrój dbała Zofia Mokry z RD, zachęcając do wspólnego 
kolędowania i bawiąc gwarowymi opowieściami, a przygrywał zespół „Dwa 
Plus”. Można być pewnym, że dobry nastrój nie opuszczał uczestników 
spotkania aż do świąt...

Rada Dzielnicy Boguszowice Stare...
...zorganizowała noworoczne spotkanie dla najstarszych miesz-

kańców już po raz 16. Do Szkoły Podstawowej nr 16  przybyło na nie 
ponad 170 seniorów, zarówno starek, jak i starzików. Tradycyjnie już na 
spotkaniu obecny był prezydent Adam Fudali, a także senator Tadeusz 
Gruszka, ks. proboszcz Krzysztof Błotko, radni oraz dyrektorzy szkół 
i przedszkoli z terenu parafii.

Impreza pomyślana jest jako wyraz szacunku i podziękowania składane-
go najstarszym mieszkańcom dzielnicy oraz znakomitą okazją do spotkania 
z dawno nie widzianymi sąsiadami, krewnymi i przyjaciółmi. Najstarszym 
uczestnikiem spotkania był liczący 94 lata Emil Garbocz.

Znakiem firmowym spotkań w Boguszowicach jest ich wspaniała at-
mosfera – było wiele ciepłych słów, wzruszeń, a nawet łez. — Dla takich 
chwil warto spotkania przygotowywać — mówią organizatorzy. Nie zabrakło 
smacznego, śląskiego poczęstunku – klusek i modrej kapusty oraz śląskich, 
muzycznych klimatów. W tym roku specjalne życzenia dla seniorów 
przygotowały maluchy ze Szkoły Podstawowej nr 16. Rada Dzielnicy już 
dziś zaprasza wszystkich seniorów na drugą sobotę 2009 roku na kolejne 
spotkanie...

— Bardzo lubimy tu przychodzić...
— mówią Maria i Stanisław Chrószczowie, którzy są najwierniejszy-

mi uczestnikami organizowanych przez Radę Dzielnicy Kłokocin no-
worocznych spotkań seniorów, którzy ukończyli 75 lat. W tym roku obok 
pary małżonków z 63–letnim stażem, którzy cieszą się już z 9 prawnuków, 

w sali OSP spotkało się 85 osób, w tym przedstawiciele Rady Dzielnicy, 
Rady Miasta i PTKiGK oraz duchowni. — Takie spotkania odbywają się 
cyklicznie, zawsze w prawdziwie rodzinnej atmosferze — podsumowuje 
szef RD Kłokocin Zygmunt Kula. W dzielnicy mieszka 96 osób powyżej 
75. roku życia, a najstarszą mieszkanką jest 97–letnia Gertruda Klepek, 
która jednak nie była obecna na spotkaniu. Pojawili się za to inni, w tym 
trójka jubilatów obchodzących tego dnia swoje urodziny – Anna Klejnot, 

Z opłatkiem i noworocznie...
Stało się już tradycją, że wiele organizacji społecznych, 

miejskich jednostek opiekuńczych czy placówek oświatowych 
organizuje dla swoich członków, podopiecznych i zaproszonych 
gości przedświąteczne spotkania opłatkowe oraz poświąteczne 

– noworoczne. Pierwsze odbywają się już na początku grudnia, 
inne tuż przed świętami, kolejne – w styczniu. Tym samym 
świąteczny nastrój z roku na rok trwa coraz dłużej... 

Kłokocińscy seniorzy są jak jedna, wielka rodzina...                                           Zdj.: s

Boguszowickie spotkanie seniorów słynie ze wspaniałej atmosfery.       Zdj.: arch. RD

Po przełamaniu się opłatkiem – uścisk dłoni uczestników spotkania 
w Paruszowcu–Piaskach.                                                                                   Zdj.: r
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Podopieczni OPS zasiedli przy pięknie nakrytych stołach.                                 Zdj.: r

Eugeniusz Woźniak i najstarszy na sali 93–letni Stanisław Staniszewski, 
który mówił nam, że cieszy się z możliwości udziału w takich imprezach, 
bo są okazją do spotkania z innymi, rozmów i wspomnień. Podobnie uważa 
jego żona Krystyna, która wspólnie z jubilatem gościła w sali OSP, gdzie 
dla wszystkich wyjątkowych gości przygotowano poczęstunek oraz słod-
kie upominki. Wystąpił też popularny zespołu „Nasi” z Anną Stronczek, 
nieocenioną gawędziarką, oczywiście z Kłokocina, bo jak zgodnie mówią 
mieszkańcy, w tej dzielnicy wszyscy stanowią jedną, wielką rodzinę...

Starsi i samotni...
...mieszkańcy dzielnicy Maroko–Nowiny zjedli wigilijna wieczerzę 

w „rodzinnym”, dzielnicowym gronie, w gościnnej stołówce Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3 przy ul. Orzepowickiej. Przybyło 
blisko 100, imiennie zaproszonych przez RD osób, a jak mówi jedna 
z organizatorek spotkania Maria Polanecka–Nabagło, chętnych jest znacz-
nie więcej. Niewykluczone więc, że dzielnicowa wigilia 2008 odbędzie się 

w znacznie szerszym gronie. W świąteczny nastrój wprowadził obecnych 
występ chóru „Adagio”z ZSP nr 3 pod dyrekcją Mireli Szutki. Świątecz-
ne życzenia złożyła obecnym gospodyni wieczoru, przewodnicząca RD 
Jadwiga Lenort, a także prezydent Adam Fudali, przewodniczący Rady 
Miasta Stanisław Jaszczuk, poseł Grzegorz Janik, kiedyś gospodarz ZSP 
nr 3 i aktualna jego dyrektor Grażyna Szynol. Obecni byli również zastępca 
prezydenta, mieszkanka dzielnicy Ewa Ryszka oraz radni, a modlitwę, 
również w intencji niedawno zmarłego Józefa Cyrana, odmówił proboszcz 
parafii św. Jadwigi, ks. prałat Franciszek Skórkiewicz. Wśród zaproszonych 
była jedna z najstarszych mieszkanek dzielnicy, 90–letnia Zofia Szewczyk,  
uczestnicząca w takim spotkaniu po raz pierwszy. Mimo sędziwego wieku 
pani Zofia jest w znakomitej formie psychicznej i fizycznej, a wieczór spę-
dzony w gronie zaprzyjaźnionych sąsiadek będzie miło wspominać.

Atmosferę tych najbardziej rodzinnych świąt...
... chcą poczuć również osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Po-

mocy Społecznej, dla których los nie był dotąd zbyt łaskawy. Wiele z nich 
żyje ze skromnej zapomogi czy renty, są wśród nich chorzy, niepełnosprawni, 
samotni i życiowo niezaradni oraz bezdomni korzystający na co dzień z miej-
skiej noclegowni, często społecznie wykluczeni...W restauracji „Magnolia”, 
przy pięknie nakrytych stołach zasiadły 103 osoby. Podano tradycyjne dania 
wigilijne od czerwonego barszczu do moczki, zaś przed ich spożyciem życzenia 
obecnym złożyli i przełamali się z nimi opłatkiem goście: prezydent A. Fudali, 
przewodniczący RM St. Jaszczuk, przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej RM Jerzy Lazar oraz czuwający nad duchową stroną wieczerzy 
proboszcz bazyliki św. Antoniego ks. Franciszek Musioł. 

OPS wigilijne wieczerze dla swoich podopiecznych przygotowuje już 
od roku 1990. — To spotkanie jest jakby symbolicznym podsumowaniem 

całorocznej działalności OPS. Miejsce wieczerzy wybieramy spośród firm 
czy lokali, które złożą najkorzystniejszą ofertę jej zorganizowania — mówi 
dyrektor OPS Jerzy Kajzerek. — Staramy się jednak, by nasi podopieczni 
spędzili tradycyjne przedświąteczne spotkanie w jak najlepszych warunkach, 
zjedli smaczny posiłek i mieli choćby namiastkę rodzinnego domu. W orga-
nizacji wigilii OPS korzysta ze wsparcia finansowanego przekazywanego 
na ten konkretny cel przez duże rybnickie firmy. Pośród ponad setki 
uczestników wieczerzy jest pan Darek, młody jeszcze mężczyzna, którego 
jedynym stałym źródłem utrzymania jest nieco ponad 300–złotowy zasiłek. 
Choruje na wszczepienną żółtaczkę, którą zarażono go w szpitalu, gdzie 
trafił po wypadku, renty jednak nie otrzymuje. Jest wychowankiem domu 
dziecka, osobą samotną, ma jednak mieszkanie przy ul. św. Antoniego, 
które wyremontował ze wsparciem finansowym miasta. A dach nad głową 
to rzecz najważniejsza... Wielu zasiadających przy stole go nie posiada.

Jak mówi J. Kajzerek, z rozpoznania OPS wynika, że na terenie 
miasta jest około 150 bezdomnych, wśród nich również osoby żyjące 
w ten sposób z własnego wyboru. Rybnickie służby opieki społecznej 
zapewniają, że każdy bezdomny, jeśli tylko wyrazi taką chęć, nie pozo-
stanie w zimie bez dachu nad głową. 

Płyną życzenia… 
W okresie przedświątecznym, kiedy „…wszyscy wszystkim ślą życze-

nia”, atmosfera życzliwości i radości zagościła również w „Szkole 
Życia” (Specjalnym Zespole Szkolno–Przedszkolnym). A to za sprawą 
koncertu, z jakim wystąpili tu słuchacze Śląskiego Centrum Muzycznego 
– Muzyka i Ruch. Życzenia złożyła obecnym jego dyrektor Ilona Kargul, 
a wspólnie z uczniami kolęd i bożonarodzeniowych piosenek wysłuchali 
goście – dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. — To dla 
naszych podopiecznych ważne wydarzenie — powiedziała dyrektor Lucyna 

Ibrom. — Mają okazję pośpiewać razem 
i nacieszyć się radosnym klimatem świąt. 

Ważne dla bezdomnych
• Miejska noclegownia, ul. Hallera 10–25 miejsc, w sytuacji kryzysowej 

– do 35 miejsc; od 19.00 do 7.00. 
• Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

Dobroczynne, ul. Sportowa 136 w Rybniku–Niedobczycach, 
• Przytulisko dla kobiet przy ul. Chrobrego 16–25 miejsc.
• Jadłodajnia – świetlica dzienna, ul. Chrobrego 16; od 7.00 do 18.45.
• Schronisku św. Brata Alberta w Przegędzy. 

c.d. na stronie 22

Stołówka ZSP nr 3 mieści ok 100 
osób, chętnych jest znacznie więcej... 

Zdj.: r
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Gościem przedświątecznego spotkania...
...Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa 

był burmistrz zaprzyjaźnionego z Rybnikiem niemieckiego miasta 
Dorsten Lambert Lütkenhorst, który przyjechał z krótką wizytą. 
W Urzędzie Miasta spotkał się z prezydentem Adamem Fudalim i nadzo-
rującą działania kulturalne i współpracę międzynarodową wiceprezydent 
Ewą Ryszką, by omówić plany kontaktów na najbliższy czas. W czerwcu br. 

delegacja Dorsten, wspólnie z przedstawicielami innych zaprzyjaźnionych 
miast, uczestniczyć będzie w Rybniku w czerwcowym Święcie Miasta. 
Zapowiadana jest również współpraca w „trójkącie” Rybnik, Dorsten, 
Newtownabbey młodzieżowych rad miasta, rozważanych jest kilka innych 
wspólnych projektów, przy wsparciu UE. Wygląda na to, że przedstawiciele 
Dorsten spędzą w tym roku w naszym mieście sporo czasu…

Burmistrz Lütkenhorst bardzo pozytywnie ocenił też rozwój współpracy 
gospodarczej. Kontakty z niemieckimi firmami nawiązali rybniccy przedsię-
biorcy branży meblarskiej, a także materiałów i konstrukcji budowlanych. 
Rozmawiano też o planach perspektywicznych, związanych z staraniami 
Zagłębia Ruhry o miano Kulturalnej Stolicy Europy w 2010 r., m.in. orga-
nizacji z tej okazji wystawy fotograficznej z udziałem 8 miast partnerskich  
Dorsten. Nic, tylko życzyć realizacji tych planów…   

Wielka jest moc marzeń…
Świąteczny prezent w postaci darowizny w wysokości 8 tys. zł 

otrzymali podopieczni Zespołu Ognisk Wychowawczych od centrum 
handlowo–rozrywkowego Rybnik Plaza, a setka dzieci z domów dziec-
ka i rodzin o trudnej sytuacji materialnej miało okazje uczestniczyć 
w specjalnym pokazie filmowego hitu „Ratatuj” w Cinema City.

Prezent od przedstawicieli Plazy na spotkaniu w Urzędzie Miasta, 

w obecności prezydenta Adama Fudalego i jego zastępcy Ewy Ryszki, odebrał 
dyrektor Zespołu Janusz Pydyn wraz z dwoma wychowankami – Szymonem 
i Danielem. Obaj chłopcy byli zwycięzcami konkursu plastycznego na kartkę 
świąteczną, zorganizowanego wspólnie przez miasto i Plazę Rybnik, która 
sfinansowała wydrukowanie 25 tysięcy kartek, według projektów dzieci. 
Przekazano je rybnickim szkołom i przedszkolom w formie dodatkowej 
darowizny. Tam kartki można było kupić, a dochód z ich sprzedaży zasilił 
konto konkretnej placówki, z przeznaczeniem na jej potrzeby. 

Jak mówił prezydent, to cenna inicjatywa, bo dzieci nie tylko coś otrzy-
mują, ale również mają w niej swój wkład w postaci „twórczego wysiłku”, 
który jest wynagradzany. Przedstawiciele Plazy podkreślili wyjątkowo 
dobrą współpracę z miastem, co może zaowocować dalszymi wspólnymi 
przedsięwzięciami. Szymon i Daniel zdradzili swoje świąteczne marzenia, 
które były inspiracją dla ich prac pełnych ciepła i radości, jakby na przekór 
rodzinnej sytuacji chłopców. Wielka jest jednak moc marzeń!

Dyrektor J. Pydyn postanowił otrzymane 8 tys. zł podzielić pomiędzy 
wszystkie placówki, w tym świetlice środowiskowe, by ich podopieczni choć 
trochę odczuli magię świąt.

Świecili przykładem 
„Stawiajmy wyzwania. Świećmy przykładem” – brzmiało przesłanie 

tegorocznego Betlejemskiego Światełka Pokoju, które dotarło 
również do Rybnika.

Do Boguszowic światełko przywiozły harcerki z 5DH „Młode Wilki” Ewa, 
Iza i Patrycja, które wraz z harcerzami z Hufca z Jastrzębia Zdroju zapaliły je 
w Schronisku Górskim ZHP „Głodówka” w Zakopanem. Następnie dotarło 
ono do kościoła pod wezw. św. Barbary, a potem do mieszkańców dzielnicy. 
Podczas jasełek zorganizowanych przez Dom Kultury, harcerze rozpalili 
ognisko ogniem betlejemskim. Światełko powędrowało także do harcerzy 
z Boguszowic Starych oraz różnych miejskich instytucji...

Przedświąteczne Betlejemskie Światełko Pokoju prezydent Adam Fudali odebrał 
z rąk phm Ilony Stasiak, nowej komendant rybnickiego hufca ZHP im. Józefa 
Pukowca. Obok: poprzednia komendantka hm. Teresa Knura, która została hufcowym 
skarbnikiem.

Gościem opłatkowego spotkania Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik–Europa był burmistrz Dorsten Lambert Lütkenhorst.                         Zdj.: r

Zdj.: arch. ZHP.
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Wspólne zdjęcie darczyńców i obdarowanych.                                                   Zdj.: r

22 Nr 1/439; styczeń 2008



W Ratuszu odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne 
z przedstawicielami środowisk gospodarczych, organizowane 
wspólnie przez miasto i Izbę Przemysłowo–Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.  

Obok przedsiębiorców do udziału w spotkaniu prezydent Adam Fu-
dali i prezez Izby Andrzej Żylak zaprosili parlamentarzystów, samorzą-
dowców oraz przedstawicieli wielu środowisk mających wpływ na rozwój 
gospodarczy miasta i subregionu. Spotkanie było okazją do integracji 
środowiska oraz uhonorowania firm oraz osób szczególnie zaanga-
żowanych w lokalne życie gospodarcze 
i społeczne. Piramidę Wiedzy, Fachowości 
i Przyjaźni „Ślonsko Hołda” otrzymali: b. 
komendant Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Rybniku płk Krzysztof Radwan 
oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
Teresa Bierza. Z okazji obchodzonych 
jubileuszy Honorowe Medale wręczono 
dwudziestu przedsiębiorstwom. Wy-
różnione zostały: • z okazji jubileuszu 
40–lecia: Przedsiębiorstwo GETEX; 
• z okazji jubileuszu 35–lecia: Prywatna 
Firma Budowlana EURO–BUD; • z oka-
zji jubileuszu 30–lecia: Przedsiębiorstwo 
Odzieżowe LAZAR; • z okazji jubileuszu 
25–lecia: Z.U.H. „EKO–DAS” Andrzej 
Dębski; z okazji jubileuszu 15–lecia: 
CAPITAL Agencja Ubezpieczeniowa 
Lucyna Muller, Doosan Babcock Energy 
Polska Sp. z o.o., EPE Zakład Robót 
Energetycznych Sp. z o.o., PPHU EURO 
– MIX Sp. z o.o., Z.U.H. EUROMOT 
Sp. z o.o., Śląskie Przedsiębiorstwo Usług 
Porządkowych GGF, PPUH ORMET 

Aleksandra Szczepanek, Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o., Fir-
ma Projektowa PROJEKT 3, PPHU „SANROW” s.c., Śląska Kompania 
Przemysłowo – Handlowa „STEF–POL” Sp. z o.o.; • z okazji jubileuszu 
10–lecia: ELEKTRO–SERWIS Paweł Rumpel, FPUH GRAHEN 
Henryk Suder, INFRA–TEL Sp. z o.o., MAKRO Cash&Carry Polska 
S.A. Hala nr 14, MIERNICY s.c.

Statuetki i medale wręczyli prezydent Adam Fudali, prezes Izby An-
drzej Żylak oraz rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. Wojciech 
Zieliński.                                                                                              (D)

Noworocznie z przedsiębiorcami

Gwiazdki, bombki i coś jeszcze...
Gwiazdki, bombki, pierniki, kolędy i zapach 

świątecznej choinki – to  niezbędne atrybuty 
udanych świąt Bożego Narodzenia. 

To również tytuł konkursu, jaki jeszcze przed 
świętami ogłosił Młodzieżowy Dom Kultury.
Zorganizowanie świątecznego konkursu 
było możliwe dzięki środkom finansowym 
uzyskanym w ramach rządowego programu 
poprawy bezpieczeństwa w szkołach i pla-
cówkach „Zero tolerancji dla przemocy 
w szkole”. Na projekt promujący wychowa-
nie artystyczne w przedszkolach, złożyły 
się konkursy plastyczne – „Wymarzony 
prezent pod choinkę”, „Świąteczna 
ozdoba choinkowa” oraz Mały Festi-
wal Kolęd i Pastorałek. 

Jury oceniło ponad 230 prac pla-
stycznych i niemal 240 ozdób cho-
inkowych, wykonanych przez dzieci 
z wszystkich rybnickich przedszkoli. 
Oceniano staranność, samodzielność wykonania oraz inspirację dzie-
cięcą fantazją przy zachowaniu atmosfery świąt Bożego Narodzenia. 
Jurorzy nagrodzili ponad siedemdziesiąt prac, a ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród nastąpiło podczas koncertu galowego laureatów 
Małego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Do udziału w festiwalu zgłosiło 
się 39 przedszkolnych zespołów wokalnych. Jury nagrodziło występy 

przedszkolaków z P nr 10, 11, 15, 18, 21,  42, 43 oraz z klasy zerowej 
przy SP 22. Wręczono również kilkanaście wyróżnień. Nagrodzone 
i wyróżnione ozdoby choinkowe zostały zawieszone na choince, 
a najlepsze prace plastyczne znalazły się na pokonkursowej wystawie 
w Młodzieżowym Domu Kultury.
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Wspólne zdjęcie laureatów nagród Izby.                                                                                          Zdj.: arch. IP–H ROP

Najlepsze zespoły otrzymały dyplomy i upominki (na zdj. grupa z P 18), w tle choinka z nagrodzonymi ozdobami. Zdj.: d
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Wincenty Krzos – charyzmatyczny „Ochmistrz” oraz złe siostry „Kasieńka” 
i „Haneczka” czyli Mariola Wnuk i Katarzyna Słowik, a także Józefa Cessak (Macocha) 
są w zespole już od prawie trzech lat…                                                        Zdjęcia: s.  

Co łączy górnika, katechetkę, farmaceutkę i byłego 
boksera? Wbrew pozorom, wiele. Od pewnego czasu w życiu 
grupki rybniczan sporą rolę odgrywa… odgrywanie ról. 
Wszelakich… 

Od boksera do ochmistrza
Kiedy idzie ulicą często słyszy „Dzień dobry panie Kret”. Ktoś inny 

mógłby się obrazić, ale nie Wincenty Krzos, któremu ten rodzaj popu-
larności zupełnie nie przeszkadza. Przeciwnie, jest dowodem na to, że 
jego rola w bajce pt. „Calineczka” utkwiła widzom w pamięci. Mówi, 
że zawsze interesował go teatr, dlatego chciał być aktorem. Niestety, 
marzenia nie udało się spełnić, jednak doświadczenia zdobyte przed 
laty, kiedy grywał w Domu Kultury w Kowarach, zaprocentowały, gdy 
związał się z „Teatrem Rodzicielskim”, działającym w Domu Kultury 
w Boguszowicach. 

— Idę stamtąd i staję tu, bo muszę odczytać orędzie … — wyjaśnia 
podczas próby do spektaklu „Kopciuszek” w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
gdzie gra „Ochmistrza”. W barwnym stroju, dostojnie, jak na królew-
skiego wysłannika przystało, oznajmia wolę monarchy… W. Krzos 
twierdzi, że nauka roli nie przychodzi mu już z taką łatwością, ale nic nie 
jest w stanie odebrać mu przyjemności występowania na scenie, bo po 
prostu lubi grać. A trema? — W młodości przez 13 lat trenowałem boks. 
I choć od boksowania do teatru niby droga daleka, jednak i tam, i tu ma 
się kontakt z publicznością — kwituje W. Krzos, dziś emeryt, pracujący 
dorywczo jako ochroniarz. — „Że tak ci się chce”, mówią mi znajomi, 
ale dodają, że na sceniczne występy nigdy by się nie zdobyli — mówi. 
— Z pewnością, bo to wymaga odwagi i samozaparcia. Na teatralną pasję 
W. Krzosa przychylnie patrzą też jego współpracownicy, a „Kopciuszek” 
zwyczajnie ich zaskoczył. — Nie spodziewano się, że w Boguszowicach 
istnieje taki teatr, a mnie w wieku 67 lat, stać jeszcze na takie wyczyny. 
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Wskrzeszona kilka lat temu tradycja wystawiania jasełek 
przeżywa wspaniały okres. Przedstawienia bożonarodzeniowe 
przygotowują placówki kultury, organizacje społeczne, szkoły 
i przedszkola. 

W trend ten wpisuje się Integracyjny Przegląd Widowisk Jasełkowych 
organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy ze 
wsparciem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a odbywający 
się w jej siedzibie. Impreza co roku poszerza swój zakres i w jej tego-
rocznej III edycji wzięły udział zespoły nie tylko z miasta i powiatu 
rybnickiego, ale również spoza niego. W sumie wystąpiło 18 zespołów 
zarówno ze szkół „masowych”, ze szczególnym uwzględnieniem klas 
integracyjnych, a także ze szkół i ośrodków specjalnych oraz grupy 
z warsztatów terapii zajęciowej, amatorskich zespołów teatralnych dzia-
łających przy ośrodkach kultury, ośrodkach Caritas i parafiach. Poziom 
widowisk był w tym roku wyjątkowo wysoki. Zaprezentowane jasełka 
łączyły w sobie różne formy przekazu – klasyczną formą teatralną, wy-
korzystanie multimediów czy gry światła i cienia. „Dobrą nowinę” nieśli  
nawet raperzy. Warto podkreślić zaangażowanie opiekunów grup, którzy 
muszą nie tylko wyreżyserować spektakl, ale wykonawców mobilizować 
i motywować, wspierać ich i pomagać, szczególnie jeśli chodzi o grupy 
osób niepełnosprawnych. Integracyjna formuła przeglądu objawiła 
się nie tylko na scenie, ale i widowni. Publiczność (z rybnickich szkół 
i przedszkoli) bardzo spontanicznie reagowała na przedstawienia, 

a dzięki wspólnemu 
przeżywaniu spekta-
klu, granica między 
wykonawcami a od-
biorcami znikała…

W grupie wiekowej 
obejmującej szkoły 
podstawowe zwycię-
żyła grupa teatralna 
„Baj” ze Specjalne-
go Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego 
(Szkoły Życia) w Ryb-
niku, rybnickie zespoły 
zdobyły też laury w ka-
tegoriach specjalnych: 
za najlepsze stroje i 
najlepszy scenariusz „z 
przesłaniem” – Szkoła 
Podstawowa nr 21 im. 
Karola Miarki w Ryb-
niku, Mateusz Wąsi-
kowski ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wy-
chowawczego w Ryb-
niku został najlepszym 
aktorem, a Iza Gawro-

nek, również z rybnickiego SOS–, za najlepszą narrację, Rafała Kozika 
ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku wyróżniono 
za najlepszą rolę drugoplanową. W starszej grupie wiekowej najlepszym 
aktorem został Łukasz Guzik z Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanow-
skiego w Rybniku z grupy teatralnej „Zielony Żółwik 2”, zaś sama grupa 
zdobyła III miejsce.

Obok upowszechniania tradycji ludowej oraz idei integracji dzieci 
i młodzieży zdrowej oraz niepełnosprawnej, celem przeglądu jest wy-
zwolenie w nich twórczej aktywności. I to się na pewno udało…

A. Jaszczuk, r

III Integracyjny Przegląd Widowisk Jasełkowych

Raperzy z „dobrą nowiną”

Rybnicki „Baj” uwiódł kolorami i rozmachem 
inscenizacyjnym.                                    Zdj.: arch. org. 



Pasjonaci są wśród nas

Teatr mój widzę ulubiony…
Siostrzyczki (nie takie) złe 
 — To oderwanie od rzeczywistości — mówi o teatrze pracująca 

w przedszkolu technik żywienia Mariola Wnuk, która była już „Jaskółką” 
i „Krasnoludkiem”, a w Kopciuszku zagrała „Kasieńkę”. Druga ze „złych 
sióstr” „Haneczka”, czyli farmaceutka Katarzyna Słowik, na co dzień 
pracuje w aptece, a od święta zmienia się w „Calineczkę” lub „Krasnala”. 
Swoją przygodę z Teatrem Rodzicielskim rozpoczęły trzy lata temu, od 
występu dla swoich dzieci. Spektakl miał być tylko jeden. Nie był… 

— Niektórzy dziwią się, że nie brakuje mi odwagi i chęci — opowiada 
K. Słowik, a M. Wnuk dodaje, że sporo osób, choć się do tego nie przy-
znaje, troszkę im zazdrości. Słów uznania nie kryją za to współmałżon-
kowie, którzy stoją z boku, uznając, że jeden aktor w domu wystarczy. 
— Mąż nie chce grać, woli obserwować. Kibicuje, czasem się śmieje, ale 
bardzo mnie wspiera. Podczas mojej nieobecności musi zająć się domem 
— wyjaśnia K. Słowik. — Od czasu do czasu ktoś musi przecież posprzątać 
— żartuje M. Wnuk. „Siostry” przyznają, że wciąż towarzyszy im trema, 
która jednak szybko znika, kiedy są już na scenie, a akcja nabiera tempa. 
— Chcemy nadal grać. Jesteśmy już zgranym zespołem, występują z nami 
również dzieci. Jest fajnie... — mówi „Haneczka”. — Magia teatru działa, 
to zupełnie inny świat, inna rzeczywistość. 

Teatr niejedno ma imię… 
… Ola, Mirka, Janka, Dorota, Wioletta, Józia i Wincenty to tylko 

część zespołu. Spotykają się raz w tygodniu, a przed premierą – codzien-
nie. Próby odbywają się pod okiem Izabeli Karwot, która reżyseruje 
spektakle i przekazuje teatralnym naturszczykom wiedzę i sceniczne 
umiejętności. — Im bardzo zależy na sobie, a skoro chcą z sobą przebywać, 
to pojawia się też chęć tworzenia — ocenia. 

Wszystko zaczęło się od „Calineczki” i pomysłu dyrekcji Przed-
szkola nr 20 na spektakl dla dzieci w wykonaniu dorosłych. Zabawa 
w teatr spodobała się nie tylko rodzicom przedszkolaków, ale i uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 18, których do scenicznej aktywności zachęciła 
nauczycielka Anna Rycombel. Powstały więc kolejne przedstawienia 
– „Królowa Śniegu”, „Śnieżka Kontra Śnieżka” i najnowszy „Kopciu-
szek”. Spektakle Teatru Rodzicielskiego zawsze oklaskują prawdziwe 
tłumy i trudno się dziwić. Ich występy są pomysłowe, barwne i mimo 
amatorskiego charakteru – dobrze zagrane. — Każdy z rodziców ma 
talent, ale do tego co osiągają, dochodzą różnymi drogami. Im więcej 
dają, tym więcej odkrywają — opowiada o pracy z 14–osobową grupą 
I. Karwot. — To już ukształtowane osobowości, dlatego trudniej im się 
otworzyć. Stąd ćwiczenia, które mają pozwolić im na osiągnięcie większej 
swobody scenicznej. Na początku wstydzili się, ale widzą, że teraz łatwiej 
im zbudować postać. Teatr Rodzicielski to nie tylko zawarte przyjaźnie, 
nowe doświadczenia i pokonywanie własnej nieśmiałości i obaw „co inni 
powiedzą”. Rodzice–aktorzy zyskują uznanie w oczach najbliższych, a co 
najważniejsze – świetnie się bawią. Również na próbach: — Konie, proszę 
do mnie… — Czy konie mnie słyszą… — Gdzie są moje buty? — Ja nie 
włożę tej sukienki, może przywiozę od córki, tę którą założyła na dzisiejszą 
studniówkę… Próbom zawsze towarzyszy twórcza krzątanina…

Wyrośli spod ziemi 
— Zawsze fascynował mnie teatr. Kiedyś zdawałem nawet na studia 

aktorskie, ale się nie udało. Teraz mam możliwość zapełnić pewną pust-
kę. Wiadomo, że praca na kopalni jest dość specyficzna… — wyjaśnia 
technik górnik z kop. „Borynia” Roman Rygiel. Jego przygoda ze sceną 
rozpoczęła się jeszcze w szkole średniej, kiedy grywał w kabarecie. Po-
tem trafił do teatru Janusza Majewskiego, ale z czasem, jak to w życiu, 
kontakty się urwały, ale teatralne pasje pozostały. — W rozmowie z Zosią 
Paszendą wspomniałem, że brakuje mi teatru, a ona napomknęła o grupie 

z Boguszowic. No 
i jestem — mówi 
Kopciuszkowy 
„Kró l” ,  k tóry 
doskonale czuje 
się w tej roli, więc 
w następnej sztu-
ce zagra dla od-
miany… „Króla”. 
Rodzina popiera 
jego zaintereso-
wania, a córka 
maturzystka i syn 
student, mimo, 
że nie widzieli jeszcze taty w królewskiej roli, z pewnością mają powody 
do dumy. — Wcielanie się w różne role nie jest łatwe, bo każda ma inną 
specyfikę. Jednak dzięki wielu ćwiczeniom łatwiej nam wejść w świat 
kreowanych postaci — mówi.   

W teatrze amatorskim zwykle bryluje płeć piękna, a panów ze święcą 
szukać. Podobnie było w Boguszowicach, ale na kłopoty… Rafał Ple-
szewski. Kolejny debiutant, elektromonter górnictwa podziemnego, 
do zespołu trafił dzięki jednej ze „złych sióstr” i z miejsca został „Księ-
ciem”. — Po premierze wszyscy byli zdziwieni, bo myśleli, że to jakiś mały 
teatrzyk, a tu… pełne zaskoczenie zarówno strojami, jak i przygotowaniem. 
Znajomi mówili – teraz już wiemy, na co poświęciłeś tyle czasu, ale widać 
efekty. R. Pleszewski twierdzi, że wolałby grać postacie negatywne, bo ła-
twiej wtedy uzewnętrznić emocje, dlatego nie zazdrości dobrodusznemu 
„Kopciuszkowi” czyli Aleksandrze Kupce. Jak szczerze przyznaje, jego 
rola też podoba mu się … średnio. — W kolejnej sztuce – „Trzewikach 
szczęścia” – mam zagrać „Felka”, więc myślę, że będę mógł się bardziej 
wykazać — planuje debiutant. Planuje, bo jak mówi, podoba mu się 
gra w teatrze i nie wyobraża sobie przyszłości bez występów. — Kiedy 
w tygodniu nie ma próby, czegoś mi brakuje… Dlatego Teatr Rodzicielski 
nie zamierza osiąść na laurach – planują już kolejne spektakle, które 
z pewnością zostaną przyjęte tak ciepło jak „Kopciuszek”. Choć pewna 
dziewczynka gotowa była złożyć reklamację, bo nie widziała Kopciuszka 
w ślubnej sukni i hucznego weseliska. Ale to już opowieść na zupełnie 
inną bajkę… 

(S)

Debiutujący w zespo-
le Rafał Pleszewski 
marzy o roli „szwarc-
charakteru”, póki co 
zagrał zakochanego 
„Księcia”.
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Szukamy pasjonatów!
Masz nietypową pasję, nie związaną z Twoim zawodem? Jesteś 

kulturystą i układasz origami, na co dzień pracujesz w bibliotece, 
a popołudniami uprawiasz sporty ekstremalne, hodujesz kanarki 
i jesteś księdzem, masz kolekcję szklanych słoników, a wieczorami 
stoisz „na bramce”? To powód do dumy, nie ukrywaj swoich 
nietypowych pasji; zadzwoń (032/42 288 25) opowiemy 
o Tobie i Twoim hobby na naszych łamach. Szukamy „pozytywnie 
zakręconych” rybniczan!



Ukrainę na miejsce swojego społecznego zaangażowania wybrali 
m.in. Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR–u oraz Wiesław Sojka. Źródłem 
ukraińskich kontaktów była rybnicka urszulanka, s. Krystyna, której 
kolejnym po Rybniku miejscem pracy był Iwano–Frankiwsk (d. Sta-
nisławów). Przyjechała ona z grupą dzieci z tego miasta na wakacje 
do ośrodka w Kamieniu, którego ówczesny dyrektor Józef Śliwka 

zaangażował rybniczan we wsparcie budowy domu parafialnego 
przy kościele pod wezw. Chrystusa Króla w tym mieście. Kontakty, 
od pewnego czasu pod egidą Stowarzyszenia, kontynuują kolejny 
dyrektor ośrodka oraz W. Sojka. Inicjatywą J. Śliwki, podchwyconą 
przez kolejne kierownictwo MOSiR–u i b. naczelnika Wydziału 
Edukacji T. Szostoka, jest „złotówka”, jaką pod koniec roku ucznio-
wie rybnickich szkół przeznaczają dla swoich kolegów na Ukrainie. 
Byli oni również współorganizatorami kilku edycji „zielonej szkoły”  
w Rybniku dla uczniów ze Stanisławowa oraz letniego, integracyjnego 
obozu na Mazurach dla dzieci z Rybnika, Ukrainy, a jednorazowo 
– nawet z Rejonu Wileńskiego na Litwie.

Od niedawna rybniczanie są w grupie osób wspomagających 
parafię pod wezw. św. Piotra i Pawła w Przemyślanach, na terenie 
której Kościół odzyskał kilka świątyń. Wiele z nich wymaga remontu, 
które wykonują fachowcy również z naszego miasta, skrzyknięci 
przez W. Sojkę, a wśród nich Krzysztof Niewęgłowski, Stanisław 
Rzeszótko, Tomasz Sojka, Henryk Pilich, a także Jacek Kasperski 
z Wodzisławia. Swoją pomoc w tym dziele zadeklarował również 
zmarły niedawno b. wiceprezydent Józef Cyran, doświadczony 
budowlaniec. Nie zdążył... 

Na terenach tych mieszka wiele osób z polskimi korzeniami  
i tamtejszym ojcom salezjanom: ks. proboszczowi Piotrowi Smolce 
i ks. Franciszkowi Rosłanowi bardzo zależy, by dzieci i młodzież  
z polskich rodzin i wszyscy inni młodzi ludzie z okolicy, mieli swoje 

miejsce spotkań, nauki i zabawy. Stąd inicjatywa wyremontowania 
niedużego domku w pobliżu kościoła w Mitulinie, w parafii Dunajewo 
i umieszczenie w nim oratorium czyli świetlicy. I w te prace bezintere-
sownie zaangażowała się ekipa z Rybnika i kilku innych miejscowości. 
Inicjatorem prac jest Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Salezjań-
skich, którego członkiem jest W. Sojka. Za organizacyjne wsparcie 
tego przedsięwzięcia i objęcie go patronatem przez Stowarzyszenie 
Rybnik–Europa, księża wystosowali do przewodniczącego Romana 
Widerskiego serdeczne podziękowania.

Ostatnio Stowarzyszenie Rybnik–Europa, wspólnie z Powiatową  
i Miejską Biblioteką Publiczną, pośredniczyło w przekazaniu bo-
gatego księgozbioru na rzecz seminarium duchownego we Lwo-
wie–Brzuchowicach przez rybniczan Marię Wikierską–Krysiak i jej 
męża Andrzeja Krysiaka. Pani Maria zwróciła się do Stowarzyszenia 
z propozycją przekazania zbioru książek dla rodaków na Wschodzie. 
Wśród wielu wartościowych pozycji był reprint kilkunastotomowej 
tzw. encyklopedii Guttenberga, wydawnictwa historyczne i albumowe, 
leksykony i słowniki – wszystkie w idealnym stanie. Darczyńcy zgodzili 
się z sugestią W. Sojki, by książki trafiły do biblioteki lwowskiego semi-
narium, gdzie będą z nich mogli korzystać nie tylko seminarzyści. 

Rybnicka delegacja, w której skład, obok W. Sojki, weszli dy-
rektor IV LO w Chwałowicach Marian Groborz, polonista Jan 
Krajczok i Henryk Pilich, przekazali książki na ręce arcybiskupa 
lwowskiego, ks. Mieczysława Mokrzyckiego. W uroczystości, jaka 
miała miejsce jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w semi-
narium we Lwowie–Brzuchowicach, uczestniczyło wielu kapłanów 
archidiecezji lwowskiej, w tym proboszcz parafii w Przemyślanach 
ks. Piotr Smolka. 

Arcybiskup Lwowa pobłogosławił zbiór książek i bardzo serdecznie 
podziękował państwu Krysiakom, Stowarzyszeniu „Rybnik–Eu-
ropa”, Stowarzyszeniu Byłych Wychowanków Salezjańskich oraz 
wszystkim, którzy włączają się w przedsięwzięcia na rzecz Polaków 
na Wschodzie. 

Stowarzyszenie jest obecne również na Litwie, o czym w jednej  
z następnych „GR”.

(r)

Darowany księgozbiór przegląda arcybiskup lwowski ks. Mieczysław Mokrzycki, na 
zdjęciu również Marian Groborz, Henryk Pilich i Wiesław Sojka.

Przekazanie daru w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku – od lewej: 
prezes Stowarzyszenia Rybnik–Europa Roman Widerski, Maria Wikierska–Krysiak, 
Wiesław Sojka i dyrektor biblioteki Halina Opoka.

Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „Rybnik 
– Europa”, które niemal od dekady wspiera organizacyjnie, 
korzystając z finansowej pomocy miasta, kontakty 
z organizacjami pozarządowymi i społecznościami 
zaprzyjaźnionych z Rybnikiem miast partnerskich, jest 
obecne również u sąsiadów za wschodnią granicą naszego 
państwa.

Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa

Kierunek – Wschód...
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Spożywamy najwięcej w Europie środków przeciwbólowych. Jeśli 
chodzi o spożycie leków w ogóle, jesteśmy na drugim miejscu tuż po 
Francji, a ponad 10% wszystkich hospitalizowanych w naszym kraju 
to osoby, które przez długi okres czasu w sposób nieprawidłowy sto-
sowały leki. Czy to oznacza, że jesteśmy wyjątkowo słabym i chorym 
społeczeństwem? — Niekoniecznie. Od kilku lat atakowani jesteśmy 
informacjami, które mają nas przekonać o tym, że przyjęcie tabletki 
poprawi nasze samopoczucie i pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie. 
Zmiana stylu życia i nawyków żywieniowych jest trudniejsza i wymaga 
poświęceń. Zdecydowanie łatwiej jest sięgnąć po lek. Dlatego coraz bar-
dziej powszechna staje się wiara społeczeństwa w magiczną moc pigułki 
— mówi Elżbieta Kurkowska, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej 
– placówki, która z początkiem stycznia zainaugurowała akcję pod 
hasłem „Stop lekomanii”. 

Patronat nad akcją adresowaną do wszystkich mieszkańców naszego 
miasta, w tym głównie do uczniów szkół podstawowych oraz ich rodzi-
ców, objęli prezydent Rybnika Adam Fudali, Naczelna Rada Aptekarska 
oraz Śląska Okręgowa Izba Aptekarska. Projekt ma zwrócić uwagę na 

często tragiczne skutki nadużywania leków bez recepty. Jego celem jest 
uwrażliwienie na reklamy leków uznawanych powszechnie za niezbędne 
oraz uświadomienie pozytywnego wpływu naturalnych witamin i skład-
ników mineralnych na zdrowie każdego z nas. Nieprzypadkowe jest 
zaangażowanie w akcję przedstawicieli instytucji zrzeszających apteka-
rzy. — Chcemy być postrzegani jako środowisko, które chroni pacjentów 
przed szkodliwym wpływem nadmiernego spożywania lekarstw, przede 
wszystkim leków, które można kupić bez recepty — zapewnia Aleksander 
Żurek, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. A. Żurek przyznał, 

że wciąż brakuje debaty publicz-
nej na temat niebezpieczeństw, 
jakie niesie za sobą praktyka 
samoleczenia oraz nadużywa-
nia leków i suplementów diety.  
A nadmierne spożywanie leków 
nie jest jedynym grzechem, ja-
kiego dopuszczamy się wobec 
własnego organizmu. Kupujemy 
preparaty poza apteką, narażając 
się na przyjęcie specyfiku, który 
był źle przechowywany. Zażywamy 
leki bez konsultacji ze specjalistą. 
Nie stosujemy preparatów zgodnie ze wskazaniami, nie czytamy ulotek 
dołączonych do nich, a przede wszystkim nie odczytujemy nazw mię-
dzynarodowych, które znajdują się na opakowaniach. Na skutek tego 
często zażywamy zbyt duże dawki tego samego specyfiku, który w naszym 
kraju funkcjonuje pod różnymi nazwami. — Polskie nazwy leków to efekt 

marketingowych zabiegów. Jeśli przed zażyciem 
leku przeczytamy jego nazwę międzynarodową, 
to ograniczymy zażywanie tych samych substancji 
inaczej nazwanych — mówi prof. Maciej Pawłow-
ski z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Nieracjonalnie stosując leki,  
w tym również antybiotyki, zaburzamy równo-
wagę mikroorganizmów, które przez wieki nie 
szkodziły człowiekowi. Przykładem może być 
sepsa. Schorzenie to powodowane przez drobno-
ustroje, które nadmiernie mnożąc się i mutując 
wytwarzają enzymy dezaktywujące antybiotyki, 
dzisiaj często kończy się śmiercią. 

Akcja „Stop lekomanii” potrwa do kwietnia 
br. W jej trakcie uczniowie niemal dwudziestu 
rybnickich szkół podstawowych będą uczyć się 
w jaki sposób umiejętnie korzystać z farma-
koterapii, a kiedy eliminować leki zastępując 
je zdrową żywnością i witaminami czerpanymi  
z naturalnych pokarmów. Duże zainteresowa-
nie przedsięwzięciem cieszy koordynatorów ze 
Społecznej Szkoły Podstawowej, którym zależy 
na tym, by przesłanie akcji trafiło właśnie do 
najmłodszych i ich rodziców. Organizm dziecka 
jest o wiele bardziej wrażliwy od organizmu osoby 

dorosłej. Substancje chemiczne zawarte w lekach odkładają się, czyniąc 
spustoszenie w młodych komórkach, powodując choroby i spadek natu-
ralnej odporności. — Rodzice powinni wiedzieć, że konsekwencje dzisiej-
szego nadużywania leków kupionych bez recepty, mogą nękać ich dzieci 
do końca życia. Zanim więc sięgniemy po nowy, „rewelacyjny” specyfik, 
rekomendowany nam w kolejnych spotach reklamowych, skonsultujemy 
się z lekarzem, farmaceutą lub chociaż przeczytajmy ulotkę informacyjną 
— apeluje prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej dr Stanisław Piechula.

(D)

Tabletka 
nie jest dobra na wszystko...

Podczas inauguracji akcji głos zabrał m.in. prof. Maciej Pawłowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zdj.: d

Kupujemy coraz więcej leków. Ulegając strategiom marketingowym firm farmaceutycznych, 
niezwykle chętnie i często bez zastanowienia sięgamy po specyfiki nie wymagające lekarskiej 
recepty – środki przeciwbólowe, witaminy, preparaty odchudzające. A statystyki są 
niepokojące. Każdy z nas, wliczając niemowlęta i dzieci, wydaje rocznie na leki bez recepty 
ponad 300 zł. Tymczasem specjaliści ostrzegają, że przyjmowanie ich zbyt długo i w zbyt 
dużych dawkach jest po prostu niebezpieczne. 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 27



Styczeń
• Sesja budżetowa Rady Miasta – budżet przyjęty, opozycja 

wstrzymuje się od głosu.
• Podpisanie z firmą Budimex – Dromex ostatniej, planowanej 

umowy na realizację kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka 
Kuźnia i Ochojec.

• Prezydent Jastrzębia – Zdroju Marian Janecki nowym przewod-
niczącym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Woj. Śląskiego.

• „Budżetowe” spotkanie prezydenta z przedsiębiorcami. 
• Pożar miejskiego autobusu linii 52 na przystanku w Gotarto-

wicach.
• Cykl spotkań noworocznych prezydenta z przedstawicielami 

różnych środowisk.
• II Integracyjny Przegląd Widowisk Jasełkowych. 
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 85 tys. zł.
W kulturze m.in.: w Muzeum wystawa Theatrum Mulierum, w Teatrze 

Ziemi Rybnickiej koncert noworoczny Filharmonii Rybnickiej, 
koncert dziecięcej orkiestry z Korei, wystawa prac członków 
rybnicko–raciborskiego oddziału ZPAP oraz inauguracja kame-
ralnych koncertów jazzowych.

W sporcie m.in.: reprezentacja Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszy-
kówki mistrzem Śląska.

Kwiecień 
• Sesja Rady Miasta – absolutorium dla prezydenta, porozumienie między 

BSR a PiS, Tadeusz Gruszka przewodniczącym RM. 
• Kontynuacja zebrań w dzielnicach.
• Andrzej Bartela pełnomocnikiem prezydenta ds. realizacji projektu 

budowy kanalizacji.
• Start telecentrów i infokiosków.
• Plac Wolności po modernizacji; wróciły autobusy.
• Obchody 67. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
• Kabaret Młodych Panów zwycięzcą Paki; spotkanie z prezydentem w UM.
• Zespół „Carrantuohill” zdobywcą „Fryderyka”, prezydent przyjmuje muzyków.
W kulturze m.in.: w bazylice św. Antoniego oratorium J. Haydna „Stworzenie świata” w wyk. Filharmonii Rybnickiej; 

w TZR: Krzysztof Ścierański; koncert galowy XVII Festiwalu Kultury Szkolnej, widowisko taneczno–kabaretowe 
„ Roztańczone miasto”, spektakl „Carmen” G. Bizeta.    

W sporcie m.in.: judoczka Agata Perenc sportowcem roku.

Luty
• Sesja Rady Miasta – „nie” dla podwyżek wody (mimo tego, zgodnie z ustawą, wyższe 

ceny weszły w życie); zmiany w statutach placówek kultury.
• Przedstawienie przez prezydenta planów inwestycji drogowych dofinansowanych 

z funduszy unijnych mających skrócić drogę do przyszłej autostrady A1. 
• 5–lecie Klubu Uniwersytetu III Wieku. 
• Runęła kamienica przy ul. Zamkowej (jest odbudowywana).
W kulturze m.in.:  XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, w TZR: spektakl Teatru 

Ateneum „Album rodzinny”, spektakl „Ja jestem Żyd z «Wesela»”; ZSE–U zwycięzcą 
„Pojedynku na słowa”.

Czerwiec
• Sesja Rady Miasta – reorganizacja Straży Miejskiej.
• Główne obchody jubileuszu 100–lecia bazyliki św. Antoniego.
• Ranking „Rzeczpospolitej” – Rybnik najskuteczniejszy w pozyskiwaniu środków europejskich 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
• Powołanie Katarzyny Fojcik na stanowiska naczelnika Wydziału Edukacji UM.
• Podpisanie umowy na dokończenie robót kanalizacyjnych w Orzepowicach i Zebrzydowicach.
• Otwarcie zmodernizowanego wiaduktu na ul. Wodzisławskiej (Droga Krajowa 78).
• Wyburzenie dworca PKS.
• „Narcyz” – nagroda Izby Przemysłowo–Handlowej ROP dla Lidii Blazel–Marszolik.
• Miejskie imprezy z okazji Dnia Dziecka.
W kulturze m.in. Noc Świętojańska z Kayah w Kamieniu; XVI Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira” 

–  wygrali Słowacy z Poważskiej Bystrzycy; w Muzeum – wystawa „Sztuka sakralna Tybetu”; w Galerii 
RCK – wspólna wystawa artystycznego małżeństwa Barbary i Mariana Raków.      

W sporcie m.in.: Regaty Żeglarskie Olimpiad Specjalnych, turniej finałowy Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, 
złoty medal dla boksera M. Mazika w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim Złote Diamenty, Kamil 
Cieślar obronił tytuł mistrza Polski w miniżużlu.

Maj
• Sesja Rady Miasta – zmiany personalne w komisjach.
• Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. 
• Majowe festyny w dzielnicach. 
• Dni Rybnika w partnerskim Dorsten z udziałem prezydenta 

Rybnika.
• Wizyta władz Rybnika w ukraińskim mieście Bar; podpisanie 

umowy partnerskiej.
• VI dni Wody, Ziemi i Powietrza.
• Festiwal Lokalnych Inicjatyw Społecznych – jarmark organizacji 

pozarządowych, seminarium popularno – naukowe.
• Imię Jana Pawła II dla Gimnazjum nr 10 w Ligocie–Ligockiej 

Kuźni.
• Wręczenie nagród prezydenta w dziedzinie kultury; wśród nagro-

dzonych m.in. zespół „Carrantuohill”, Kabaret Młodych Panów, 
M. Bednarek, K. Łapka i in.

• Juwenalia – wśród atrakcji występ zespołu „Myslovitz”.  
• Obniżenie opłaty za parking przy szpitalu w Orzepowicach. 
W kulturze m.in.: Noc Muzeów, Wschodni Wieczór Sztuk w DK 

w Chwałowicach, w TZR – koncert Grażyny Auguścik, w PiMBP 
– prezentacja śląskiego kroju pisma „Silesiana”; Fundacja ER 
– Festiwal Sztuki Teatralnej.

W sporcie m.in.: Rynek Basket 2007, finał Grand Prix Amatorów 
w tenisie stołowym, II Rodzinny Rajd Rowerowy im. Jana Pawła II. 

Kalendarium 2007

Marzec
• Sesja Rady Miasta – bezpłatne przejazdy dla honorowych krwiodawców; sprawozdanie służb mundurowych 

i inspekcyjnych; obniżenie opłat i zmiana procedur na parkingach.
• Zebrania sprawozdawczo–wyborcze w dzielnicach.
• Wznowienie prac modernizacyjnych Drogi Krajowej 78.
• Imię Czesława Miłosza dla Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach.
• Otwarcie centrum handlowo–rozrywkowego „Rybnik Plaza” oraz Cinema City.
• Giełda „Dom” – goście z Dorsten i miasta Bar na Ukrainie.
• Nagroda pisma „Computerworld” dla koncepcji Zespołu Szkół Wyższych. 
• Pierwszy plebiscyt portalu rybnik.com.pl na Człowieka Roku.
W kulturze m.in.: koncert „Carrantuohill” w TZR; Lorenzo Thompson gwiazdą III Rybnik Blues Festiwal w TZR, 

koncert Edyty Geppert; w PiMBP wystawa plastyczna Bereniki Pietrek; W Klubie Energetyka 15–lecie działalności 
twórczej Mariana Bednarka, „Pokojówki” Geneta w TZR – spektakl teatru „Ateneum”;

W sporcie m.in.: awanse: koszykarek Utex ROW Rybnik do ekstraligi i koszykarzy MKKS Rybnik do I ligi, pięściarz 
RMKS  Mateusz Mazik mistrzem Polski juniorów.
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Lipiec
• Publiczna prezentacja koncepcji zagospodarowania ośrodka w Kamieniu 

oraz kompleksu Ruda w kontekście Euro 2012.
• Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę przedszkola i świetlicy 

środowiskowej w Paruszowcu–Piaskach.
• Otwarcie dostępnej dla mieszkańców kompostowni na terenie Zarządu 

Zieleni Miejskiej.
• Wizyta w Urzędzie Miasta przedstawicieli administracji syryjskiej zainte-

resowanych Rybnickim Systemem Informacji Przestrzennej.
• Audyt miasta w ramach konkursu Gmina Fair Play 2007.
• Zamknięcie ul. Boguszowickiej i rozpoczęcie prac modernizacyjnych, 

w tym wycinkę drzew.
• Zamknięcie ul. Chwałowickiej w związku z budową kanalizacji.
• Rozpoczęcie częściowej rozbiórki komina starego browaru. 
•W plebiscycie „Dziennika Zachodniego” plac Wolności uznany za jedno 

z 10 najładniejszych miejsc na Śląsku.
• Otwarcie marketu budowlanego „Praktiker”.
• „Twarze katowickiej bezpieki” – plenerowa wystawa współorganizowana  

przez Muzeum.
• W rezultacie rozmów przewoźników – powrót części zlikwidowanych 

wcześniej kursów linii 52 do Żor.
• W miejskich placówkach kultury – wakacyjne imprezy dla dzieci.
• W RCK – VII Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych.      

Październik
• Wybory parlamentarne – rybniccy radni Tadeusz Gruszka i Marek Krząkała po raz pierwszy, a Bolesław Piecha 
i Grzegorz Janik ponownie parlamentarzystami;
• Sesja Rady Miasta – gratulacje dla parlamentarzystów.
• Statuetka Gminy Fair Play dla Rybnika.
• Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zakładu produkcji gazów przemysłowych przez firmę Messner 

w specjalnej strefie ekonomicznej.  
• VII inauguracja roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych.
• Jubileusz 20–lecia istnienia LO Sióstr Urszulanek.
• Jubileusz 60–lecia Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” i 25–lecia pracy dyrygenckiej Mariana Wolnego.
•Odsłonięcie w ośrodku w Kamieniu tablicy pamięci Kazimierza Górskiego z udziałem „orłów Górskiego”.
• 10–lecie rybnickiego Ochotniczego Hufca Pracy. 
W kulturze m. in.: Kabaret Młodych Panów zwycięzcą XII Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, w TZR – recital fortepianowy Japończyka 

Takeshi Yamamoto, laureata IV miejsca Konkursu Chopinowskiego, występ Moscow City Balet; III Rybnicka Jesień Chóralna.
W sporcie m.in.: oficjalna prezentacja zespołu koszykarek Utex ROW Rybnik, który wywalczył awans do ekstraklasy, juniorzy Rybnickiego 

Klubu Motorowego najlepszą młodzieżową drużyną w Polsce, złoty medal mistrzostw Polski młodziczek dla dyskobolki Agnieszki 
Pyrtek, jubileusz 15–lecia sekcji szermierczej RMKS, Damian Wojciechowski i Monika Wieczorek z „Promyka” medalistami  12. 
Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Szanghaju. 

Grudzień
• Zmarł Józef Cyran, długoletni radny i wiceprezydent 

Rybnika.
• Budżetowa sesja Rady Miasta – budżet przyjęty przy 

sprzeciwie opozycji.
• Podpisanie umowy na budowę oddziału zamiejscowego Sądu 

Okręgowego w Gliwicach.
• Oddanie po modernizacji mostu na Rudzie na ulicy Gliwickiej.
• Rybnik wśród Eko–liderów Funduszu Spójności – wyróżnie-

nie za realizację inwestycji kanalizacyjnej.
• Europejska Nagroda dla Rybnika za wprowadzenie e–karty.
• Odznaczenie rodziców żołnierzy medalem „Za zasługi dla 

obronności kraju”.
• Obchody jubileuszu 70–lecia szkolnej orkiestry symfonicznej 

Państwowej Szkoły Muzycznej im. Braci Szafranków.
• Spotkania opłatkowe i wigilijne.
• Św. Mikołaj na Rynku i w dzielnicach.
• Sylwestrowa zabawa na Rynku. 
W kulturze m. in.: w bazylice koncert Filharmonii Rybnickiej 

z utworami W. Kilara,  w TZR – koncert zespołu „Carrantuohill” 
z okazji 20–lecia działalności, XXII Konkurs Gawędziarzy; 
w Muzeum – wystawa „Moda na ślubnej fotografii”.

Listopad 
• Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta – nieudana próba wyboru prze-

wodniczącego Rady Miasta.
• Dodatkowa sesja Rady Miasta –  Stanisława Jaszczuk nowym 

przewodniczącym RM.
• Sesja Rady Miasta – zaprzysiężenie nowych radnych, zmiany stawek 

podatków lokalnych.
• Obchody Święta Niepodległości.
• Droga Krajowa nr 78 w kierunku Gliwic przejezdna po modernizacji.
• Otwarcie Rybnickiego Inkubatora Technologicznego.
• Otwarcie Lokalnego Ośrodka Wsparcia. 
• Jubileusz 40 – lecia Szkoły Podstawowej nr 26 w Niewiadomiu.
• Zygmunt Łukaszczyk, b. prezydent Żor, wojewodą śląskim.
• Uroczystość wręczenia nagrody Izby Przemysłowo–Handlowej Czarny Diament.
• Konferencje: „Pośrednictwo pracy wobec zmian na rynku pracy”; 

„Bliżej dziecka, bliżej rodziny”.     
W kulturze m.in.: XXII edycja Silesian Jazz Meeting – występ m.in. 

Adama Makowicza i pianisty klasycznego Krzysztofa Jabłońskiego, 
spektakl „Perfect day” Teatru Kwadrat; Dni Cecyliańskie; I Silesia 
Gospel Festival.

W sporcie m.in.: cztery złote medale dla pływaczki Sabiny Skrzypiec na 
międzynarodowym mitingu zawodników niesłyszących w Poznaniu.

Wrzesień 
• Sesja Rady Miasta – informacja o zaawan-

sowaniu prac kanalizacyjnych.
• Obchody rocznicy Września ’39.
• Rybnik wśród Liderów Informatyki w kon-

kursie pisma „Computerworld”.
• Ogólnopolska konferencja na temat wyko-

rzystywania informatyki przez samorządy.
• Straż Miejska w nowej formie organizacyjnej 

i pod komendą Janusza Bismora.
• Inauguracja przyjmowania wniosków na 

dostęp do „wirtualnego biura” UM.
• Wizyta delegacji z partnerskiego Iwa-

no–Frankiwska.
• CH Focus Park w miejscu starego browaru.
• Jubileusz 85–lecia Liceum im. Powstańców 

Śląskich.
• Jubileusz 45–lecia istnienia rybnickiego 

ośrodka Politechniki Śląskiej.
• Jubileusz 40–lecia „Budowlanki”.
• 45–lecie rybnickiego oddziału WOPR.
• Święto Wojsk Lądowych – prezentacja na 

Rynku wozu opancerzonego Hammer.
• Obchody 10–lecia Warsztatów Terapii 

Zajęciowej nr 1.
• XXXVIII Rybnickie Dni Literatury – Złota 

Honorowa Lampka Górnicza dla Marka 
Szołtyska.

W kulturze m.in.: VI Rybnickie Prezentacje 
Filmu Niezależnego, Dni Muzyki Kameralnej 
i Organowej.  

W sporcie m.in.: zwycięstwo A. Jonnsona w tur-
nieju żużlowym pamięci Łukasza Romanka; 
mistrzostwa Polski i Rybnika w miniżużlu, 
złoty medal mistrzostw Europy dla mode-
larzy Górnośląskiego Klubu Modelarstwa 
Kosmicznego w Rybniku.

Sierpień
• Nadzwyczajna sesja Rady Miasta – decyzja o przekazaniu gminie Kłomnice pomocy finansowej w związku ze 

szkodami poczynionymi przez trąbę powietrzną.
• Dodatkowa sesja Rady Miasta – przyjęcie wieloletniego programu gospodarczego, uhonorowanie bohatera 

Powstania Warszawskiego,  por. pilota Antoniego Tomiczka.
• Sesja Rady Miasta – regulacja zasad przyznawania prezydenckich stypendiów dla uczniów, przyjęcie nowego 

regulaminu Straży Miejskiej.
• 100–lecie urodzin Gertrudy Larysz z Paruszowca–Piasków.
• Obchody Święta Wojska Polskiego.
• Mieszkańcy Boguszowic blokują wycinkę drzew na ul. Boguszowickiej.
• Ruszyła 62. Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę.
• Obchody jubileuszu 50 – lecia istnienia ostatniego w Rybniku Kółka Rolniczego w Popielowie.
• W RCK – wystawa mieczyków i dalii
W kulturze m.in.: w Teatrze Ziemi Rybnickiej jubileuszowy koncert z okazji 35–lecia zespołu „Przygoda”;   
W sporcie m.in.: Janusz Bismor i Tadeusz Bonk najlepsi w mistrzostwach Polski parlamentarzystów i samorzą-

dowców w siatkówce plażowej, mistrzostwa Europy w miniżużlu  na torze w Chwałowicach, Aleksandra Szostok 
zdobywczynią 2 złotych medali w Mistrzostwach Świata dla niewidomych w trójboju siłowym. 

dzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych.      dzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych.      
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Świąteczne gimnazjum 
500 Mikołajów w jednym miejscu oraz świąteczny nastrój, 

który udzielił się „młodzikom” i seniorom. Takie rzeczy to tylko 
w Ligocie–Ligockiej Kuźni.  

W Gimnazjum nr 10 odbyła się „Wigilijka” z udziałem milusińskich 
z rybnickiego Domu Dziecka, przedstawicieli władz miasta i rad 
dzielnic oraz instytucji i firm współpracujących ze szkołą, a także ro-
dziców, uczniów, nauczycieli i pracowników „Dziesiątki”. Gimnazjaliści 
przygotowali tradycyjne przedstawienie bożonarodzeniowe, goście 

otrzymali upominki, a podopieczni Domu Dziecka – pokaźnych roz-
miarów paczki. Impreza była najważniejszym punktem dzielnicowego 
świętowania, ale już 6 grudnia w Ligocie pojawiło się 500... Mikołajów! 
Tego dnia bowiem każdy uczeń i pracownik G nr 10, oprócz słodkiej 
niespodzianki otrzymał czapkę popularnego świętego. 

Gimnazjalne jasełka obejrzeli też seniorzy mieszkający w tej dzielnicy 
podczas dorocznego spotkania w klubie „Harcówka”. Poszczególne kla-
sy gimnazjum zorganizowały również tradycyjne „wigilijki” we własnym 
gronie. O bożonarodzeniowe nastroje nie było więc trudno ... 

Wigilie w „Powstańcach”... 
... co roku mają wyjątkowy, bo międzynarodowy charakter. 

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich 
zaprasza swoich gości do degustacji wigilijnych potraw z różnych 
stron świata. I tak już od dziewięciu lat... 

Dzięki „Międzynarodowej Wigilii” poznajemy nie tylko kulinarne 
przepisy, ale i tradycje oraz świąteczno–noworoczne obrzędy. Tym 
razem te towarzyszące mieszkańcom Ukrainy, Włoch, Francji, Brazylii 
czy Meksyku. Wśród gości imprezy był przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk, a wyjątkową atmosferę podkreślały kolędy w wyko-
naniu szkolnego chóru „Bel Canto” pod dyrekcją Lidii Blazel–Marszolik. 
Jednak najważniejsza była oczywiście degustacja wymyślnych wypieków 
i potraw, które pieczołowicie przygotowywali uczniowie. 

 Kiedy słowo stało się ciałem
Już po raz ósmy Dom Kultury w Chwałowicach i Gimnazjum 

nr 11 zorganizowały Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych 
„A słowo ciałem się stało”. 

— Zapamiętamy wyjątkowe role „Maryjki” w śląskiej szopce czy też 
wyrazistego „Heroda”, ale z pewnością dla wszystkich młodych ludzi 
udział w jasełkach był wyjątkowym przeżyciem i nagrodą samą w sobie 
— podsumował sceniczną rywalizację 15 grup teatralnych ze szkół 
podstawowych i gimnazjów z całego regionu, juror ks. Marek Bernacki. 
Czołowe miejsca w kategorii szkół podstawowych zdobyły rybnickie 
placówki – pierwsze – SP nr 18 przed SP nr 21. Natomiast w gronie 
najlepszych gimnazjów znalazło się G nr 11. Tak zdecydowało jury, 
w którym zasiadły też specjalista do spraw teatru Izabela Karwot i muzyk 

Dorota Bonecka. Podczas uroczystego podsumowania przeglądu w DK 
w Chwałowicach, najlepszym grupom rozdano nagrody, a publiczność 
obejrzała jasełka nagrodzonej podstawówki z Boguszowic, w których 
główny nacisk położono na wigilijne zwyczaje, często odchodzące 
w zapomnienie, a szkoda… — Jaki kto w Wigilię, taki przez cały rok 
— mówi jeden z bohaterów spektaklu.      

Nieśli radość 
W Gimnazjum nr 15 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wy-

chowawczym odbył się koncert bożonarodzeniowy „Zanieśmy 
innym radość”. 

Wzięli w nim udział rodzice i przyjaciele dzieci, emerytowani pra-
cownicy oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Rady Dzielnicy 
i firm wspierających placówkę. Imprezę uświetnił występ zespołu mu-
zycznego z Rydułtów prowadzony przez ks. Bogdana Reka, a uczniowie 
przygotowali program artystyczny. — Nasi wychowankowie, mimo swojej 
niepełnosprawności, cieszą innych swoimi występami. Odwiedzili pacjentów 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Lyskach 
i członków Klubu Spółdzielcy w Rybniku — mówią nauczyciele.   

Po koncercie goście kupowali wyroby świąteczne wykonane przez 
uczniów i nauczycieli szkoły oraz uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Składano sobie świąteczne życzenia, łamano się opłatkiem 
i dzielono wrażeniami. Nie zabrakło też świątecznych paczek, przygo-
towanych przez „mikołajów” czyli sponsorów, a w organizacji koncertu 
pomogli wolontariusze z IV i V LO w Rybniku.

Kręci ich pasja
Chcą dotrzeć do młodych ludzi zagrożonych narkomanią 

i pokazać im, że istnieje alternatywa. A robią to jak umieją 
najlepiej – przez sztukę. 

Program „Nie biorę narkotyków – kręci mnie moja pasja”, realizu-
je Młodzieżowy Dom Kultury dzięki dofinansowaniu uzyskanemu 
w konkursie ogłoszonym w ramach rządowego programu poprawy bezpie-
czeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Międzynarodowa Wigilia zawsze ma wyjątkowy... smak.                     Zdj.: arch. org.
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Języki nie są im obce
W świątecznej, grudniowej atmosferze, uczniowie Gimnazjum nr 10 wzięli 

udział w IV edycji Szkolnego Konkursu Poezji i Prozy Obcojęzycznej. Do 
rywalizacji przystąpiło 26 gimnazjalistów, którzy zaprezentowali wybrane 
utwory w języku angielskim, niemieckim i francuskim. 

Imprezę, której celem 
było pogłębianie i rozwijanie 
zainteresowań młodzieży 
gimnazjalnej literaturą i kul-
turą obcojęzyczną, zorga-
nizowały nauczycielki języ-
ków obcych w G10 – Daria 
Pietrzyk-Winkler i Grażyna 
Holona–Słodczyk. Jury zło-
żone z nauczycieli języków 
obcych oraz polonisty, oce-
niało walory artystyczne 
prezentacji, ekspresję, ory-
ginalność oraz poprawność 
językową. — Uczestnicy, 
którzy z edycji na edycję są 
coraz bardziej liczni, prezen-
towali wysoki poziom językowy i artystyczny. Byli bardzo dobrze przygotowani, a najbardziej 
zaangażowani mieli również ciekawe kostiumy i rekwizyty — mówi G. Holona–Słodczyk. 

Gimnazjaliści przedstawili wybrane fragmenty prozy, wiersze oraz teksty piosenek, 
a najlepsi otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane m.in. 
przez wydawnictwo Hachette Polska i rybnickie księgarnie GREG i Albion. W kategorii 
j. angielskiego pierwsze miejsce zdobyła Edyta Holeczki, a w j. niemieckim najlepiej 
zaprezentowała się Renata Stęchły. W kategorii j. francuskiego bezkonkurencyjna 
okazała się Maria Piecha, która przedstawiła tekst piosenki Edith Piaf „Milord”. Jury 
doceniło porywającą recytację utworu w wykonaniu M. Piechy, przyznając jej dodat-
kową nagrodę za najlepszą prezentację w konkursie.                                          (D) 

 Adresowane do młodz ieży  warsztaty,  j ak ie  odbyły  s ię 
w MDK poświecono „sztuce ulicy” i profilaktyce antynarkotykowej. 
— Młodemu człowiekowi nie wystarczy zakazać brania narkotyków, ale 
należy mu pokazać alternatywę, która pozwoli przeciwstawić się pokusom 
spróbowania i sięgania po narkotyki. Jedną z takich alternatyw jest szeroko 
pojęta sztuka i wyrażanie się przez nią — tłumaczy Danuta Sarna. Trudno 
jednak przekonać młodych ludzi do posiadania własnej pasji i wyrażania 
się przez nią, stąd tematem rybnickich warsztatów była bliska młodzieży 
sztuka ulicy. W ich trakcie członkowie Regionalnego Stowarzyszenia 
Pomocy i Inicjatyw Społecznych „Stacja” z Rybnika mówili o profilaktyce 
uzależnień; rozmawiano też m.in. na temat historii „sztuki ulicy”, odbył 
się pokaz slajdów, a młodzież poznawała układy taneczne break–dance 
i hip–hop oraz techniki graffiti, a „wykładowcami” byli m.in. członkowie 
grupy Azizi Hustlazz z Rybnika. 

Wytańczone sukcesy
Występy zespołów tanecznych działających w Młodzieżowym 

Domu Kultury przynoszą tańczącym nie tylko satysfakcję ... 
Zespół „Efekt” zajął I miejsce podczas II edycji Konfrontacji Ta-

necznych w Chorzowie pt. „Filmowe inspiracje”, a laury otrzymała też 
Marzena Butyłkin – choreograf grupy. Z kolei „Roztańczone koguty” 
czyli taniec disco w wykonaniu „Efektu” dostrzeżono na IV Festiwalu 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego „Ara-
beska” w Radzionkowie, gdzie rybnicka grupa otrzymała wyróżnienie 
I stopnia. Na tym samym festiwalu udanie pokazał się też zespół 
„Black Sabat”, prowadzony przez Monikę Floryszak. Warto dodać, 
że w styczniu i lutym w piątki od godz. 16.30 – 18.00 w MDK 
trwać będzie nabór do nowej grupy tanecznej „Efektu” (wiek 10–14 lat). 
Zajęcia kształcące w tańcach disco, współczesnym i jazzie są bezpłatne. 
Pamiętaj ... „You can dance”!  

W świetle słońca 
Uczniowie VI Liceum w Bo-

guszowicach pokazali swoją 
pierwszą wystawę. Autorami fo-
tografii byli Michał Padula, Wojciech 
Ochojski i Tomasz Wiśniewski, któ-
rzy nadali ekspozycji, udostępnionej 
do zwiedzania w Domu Kultury 
w czas ie fer i i ,  wspólny tytuł 
„W świetle słońca”. Jak ocenia Kazi-
mierz Sosna, organizator wystawy i koordynator europejskiego projektu 
„Fauna i flora. Narzędzia ICT a nowe podejście do problemów środowi-
skowych/ochrony środowiska w edukacji”, w którym biorą udział młodzi 
ludzie z Boguszowic, wystawa pokazuje piękno świata w jego detalu 
i prozaiczny otaczający nas świat, zamieniony w poezję…

Zaśpiewa na płycie
Znana ze swoich wokalnych umiejętności rybniczanka Jagoda 

Klimek udanie wystąpiła w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci 
i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” w Nowej Hucie. 

Dziewczynka znalazła się w gronie laureatów i zdobyła wyróżnie-
nie J. Wojdaka, które muzyk przyznaje „za talent i indywidualność”. 
W finale festiwalu wystąpiło 72 solistów i zespołów z całego kraju, 
a J. Klimek tak udanie się zaprezentowała, że zaproszono ją do zaśpiewa-
nia na festiwalowej płycie, na której znajdą się piosenki skomponowane 
przez lidera zespołu „Wawele” J. Wojdaka, a także muzyków stale 
z nim współpracujących.

(S)

Uczyć można śpiewająco...
... przekonują Anna Bartoniek–Lewandowska 

i Adrian Piechaczek – organizatorzy Międzysz-
kolnego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej, który 
po rocznej przerwie powrócił do Zespołu Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych. 

W kolejnej edycji konkursu wzięło udział 22 uczest-
ników ( w sumie 47 osób) nie tylko z rybnickich szkół 
ponadgimnazjalnych, ale również z Raciborza, Jastrzębia 
i Wodzisławia. — Repertuar był bardzo zróżnicowany 
i dobierany indywidualnie przez każdego z uczestników. 
Usłyszeliśmy nie tylko najświeższe przeboje, ale także utwory 
z lat ’60. Warunkiem było oczywiście zaśpiewanie piosenki 
po angielsku — mówi A. Bartoniek–Lewandowska. Jury 
w składzie: muzycy – Czesław Gawlik i Tomasz Świercz oraz 
Ryszard Marion i Tadeusz Kolorz z ZSE–U główną nagrodę 
przyznało Jakubowi Blokeszowi z II LO w Wodzisławiu Ślą-
skim, który wykonał utwór „My Back Pages” z repertuaru 
Boba Dylana. Zwycięzca otrzymał m.in. słownik językowy, 
a szkoła, którą reprezentował wzbogaciła się o odtwa-
rzacz DVD. Drugie miejsce zajęła Sabina Pałac z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, a trzecie – duet Klau-
dia Stabik i Michał Halamoda z rybnickiego II LO. 

Celem festiwalu było uświadomienie jego uczestni-
kom, że nauka języka obcego może przybierać różne 
formy. — Chcemy pokazać młodym ludziom, że uczyć 
się można w różny sposób, nie tylko w salach lekcyjnych. 
Z pewnością sprzyja temu rywalizacja, która zawsze to-
warzyszy tego rodzaju imprezom. To również możliwość 
sprawdzenia się i rodzaj rozgrzewki przed ewentualnymi 
startami w większych konkursach i festiwalach — dodaje 
A. Piechaczek. 

Najlepsze w konkursie okazały się Maria Piecha, Edyta Holeczki 
i Renata Stęchły.                                                      Zdj.: arch. org. 
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Jak na prawdziwy pojedynek przystało, wszystko rozpoczęło 
się w samo południe. Naprzeciw siebie stanęli młodzi ludzie, 
„uzbrojeni” w… piękne głosy i recytatorskie talenty. Zwycięzca 
mógł być tylko jeden…  

W finale „Pojedynku na słowa” organizowanym tradycyjnie przez 
Fundację Elektrowni Rybnik, wzięli udział uczniowie i nauczyciele 
I oraz IV LO, którzy recytowali wiersze i śpiewali piosenki poetyckie. 
Najczęściej sięgano po Juliana Tuwima, Ludwika Jerzego Kerna, Bole-
sława Leśmiana i utwory Katarzyny Groniec. Jury w składzie Katarzyna 
Tlałka (znana z roli Kingi z serialu „Klan”), Jan Poprawa, Mirosław 
Neinert i Czesław Gawlik dwukrotnie pokazało rywalizującym na słowa, 
najwyższe oceny – cztery dziesiątki. Otrzymały je Marta Wachowicz 
z IV LO i Malwina Klimek z I LO; obydwie wokalistki wzięły na warsz-
tat „Ucisz serce” Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer, każda inaczej 
interpretując ten wyjątkowy utwór. 

Od początku w pojedynku prowadziła żeńska ekipa z IV LO, którą 
do występów przygotowali Mirosław Paprotny i Jarosław Hanik. Swojej 
przewagi nie oddała do końca, zwyciężając, nieznacznie, 6 punktami. 
Był to trzeci triumf tej placówki w historii pojedynków. Najlepszym 
drużynom dyplomy wręczył Bogusław Biegesz – wiceprezes elektrowni 
„Rybnik”, a rywalizacji przyglądała się również wiceprezydent Rybnika 
Joanna Kryszczyszyn. Tradycyjnie wyłoniono też najlepszych wokali-
stów i recytatorów tegorocznej edycji pojedynku, a tytuły te otrzymali 
– Małgorzata Oleś z Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych 
i Jacek Maślanka z Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych oraz 
Kinga Mańka. Jej recytatorskie umiejętności z pewnością pomogły 
drużynie IV LO w odniesieniu zwycięstwa, dzięki temu, że zmierzyła 
się z „Dziaberliadą” i niełatwym „Brzdęśniało już; ślimonne prztowie 
wyrło i warło się w gul bieży”…

Dyplomy trafiły też do półfinalistów – uczniów ZSM–E i ZSE–U. 
Podczas pojedynku nie zabrakło też występu gości, którzy tym razem 
przybyli „zza miedzy”, gdyż jak mówił prezes Fundacji Elektrowni 
Rybnik Stanisław Wójtowicz, Kabaret Młodych Panów wyrósł z tego 
środowiska i jest doskonałym przykładem, że wystarczy pasja i chęci, 
by odnieść sukces. Młodzi wokaliści też mają taką szansę – pierwsza 
już przed nimi – turniej regionalny Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Artystycznej.                                                                                         (S)

Zwycięska drużyna IV LO wraz z najlepszą recytator-
ką Kingą Mańką (druga z prawej) oraz zdobywczynią 
największej ilości punktów w finale – wokalistką 
Martą Wachowicz (druga z lewej). 

Wywodzil się z niemieckiej Brandenburgii, ale jego ojczyzną 
był Śląsk. Tu się urodził i tu spędził beztroskie lata dzieciń-
stwa. Dla jednych niemiecki, dla innych śląski, niemieckoję-
zyczny poeta i tłumacz. Joseph von Eichendorff pozostawił 
po sobie ponad sześćset wierszy, powieści, poematów epickich 
i sztuk teatralnych stanowiących wspólny dorobek kulturowy 
Polski i Niemiec. 

— Joseph von Eichendorff to dobry przykład powikłania śląskich 
losów — mówił ks. Jerzy Szymik, podczas spotkania zorganizowanego 
w Muzeum z okazji 150–lecia śmierci twórcy. Ks. Szymik przetłumaczył 
kilkanaście wierszy poety zebranych w tomiku pt. „Dwanaście wierszy”, 
który w ub. roku ukazał się nakładem Księgarni św. Jacka. Choć nie uważa 
się za badacza twórczości Eichendorffa, którą po raz pierwszy dostrzegł 
dosyć późno, nie ukrywa fascynacji jego poezją. — Dopiero po trzydziestce 
dowiedziałem się o istnieniu poety, który żył 15 km od mojego Pszowa, 
a który talentem porównywany jest do Adama Mickiewicza — mówił ks. 
Szymik, który zgromadzonym na spotkaniu wyjaśniał przyczyny osobistej 
fascynacji twórczością artysty. — To głęboka, religijna pokora, umiejętność 
nazywania świata oraz wykorzystanie piękna przyrody po to, by opowiedzieć 
o urokach świata nadprzyrodzonego — dodał ks. Szymik.   

Ks. Jerzy Szymik przeczytał kilka charakterystycznych dla tego roman-
tycznego poety wierszy i wspomniał o trudnościach warsztatowych na 
jakie natknął się tłumacząc dzieła Eichendorffa. Ostrzegł przed pewnym 
rodzajem rozczarowania poezją, która różni się od twórczości Goethego 
i Mickiewicza, do których ten jest porównywany. — Do jej odkrycia po-
trzebujemy więcej odwagi, to inny rodzaj metafizyki. Należy ją odkrywać 
na własny rachunek — dodał ks.Szymik. Spotkanie zakończył recital 
fortepianowy w wykonaniu Michała Drewnowskiego.                     (D) 

Podczas spotkania ks. Jerzy Szymik przeczytał kilka wierszy J. von Eichendorffa.     Zdj.: d

Brandenburczyk ze Śląska

Malwina Klimek z I LO była drugą z wokalistek na-
grodzonych czterema „10” w finale Pojedynku.

Zdjęcia: s    
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Koty na pokaz
Z okazji obchodów Światowego Dnia Kota Stowarzyszenie 

Miłośników Kotów Cat Club Rybnik organizuje kolejny pokaz, 
w czasie którego można będzie pomóc bezdomnym zwierzętom. 

Odbędzie się on 17 lutego w godz. 10.00–18.00 w Szkole Podstawowej 
nr 3 w dzielnicy Paruszowiec–Piaski przy ul. Wolnej 17. W czasie pokazu kotów 
rasowych, oprócz wielu atrakcji, zbierane będą dary na rzecz Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Rybniku – mogą to być np. koce oraz datki pieniężne. 

To nie jedyne takie wydarzenie zorganizowane z okazji kociego święta przez 
rybnickie Stowarzyszenie (www.cc.rybnik.pl) – w połowie stycznia w bibliotece 
w Paruszowcu–Piaskach odbyła się prezentacja wybranych ras, pogadanka, 
również na temat pielęgnacji kotów oraz zbiórka datków na schronisko. 

Światowy Dzień Kota obchodzony jest również w naszym kraju, 
a jednym z jego założeń jest zwrócenie uwagi na los kotów oraz 
bezdomnych zwierząt. 



Ona … czyli Wiola Gaszka. Na co dzień pra-
cuje jako specjalistka ds. plastycznych i rekla-
mowych w Domu Kultury w Chwałowicach, ale 
to tylko część prawdy. W. Gaszka jest również, 
a może przede wszystkim, malarką. Próbkę 
swojego talentu zaprezentowała wielu gościom 
„Wieczoru sztuk”. Nie po raz pierwszy. — Ta 
wystawa nie była zaplanowana.  Mieliśmy dziś 
oglądać prace innego twórcy. Jednak trzeba 
było zmienić plany, a moja pracownia pęka  
w szwach, więc… — mówiła artystka. — Spo-
tkanie z odbiorcami moich prac jest dla mnie 
prawdziwym świętem. Świętujcie więc wspólnie 
ze mną. Do tego nie trzeba było specjalnie 
namawiać. Barwne, nastrojowe, ciepłe pastele, 
pełne są radości życia i pozytywnej energii, 
którą tryska również sama autorka. Chciałoby 
się na nie patrzeć zawsze, szczególnie w tak 
ponure styczniowe dni, ale trudno się dziwić. 
W obrazach W. Gaszki dominuje światło,  
bo jak mówi artystka, „słoneczność” znajduje 
w ludzkich sercach. Są też relacje i uczucia 
międzyludzkie. Tak jak na jednym z ulubionych 
obrazów artystki, gdzie parę zakochanych coś 
łączy, ale i dzieli, towarzyszą im najróżniejsze 
emocje, jak to w życiu… 

One… uśmiechnięte, zamyślone, pełne ży-
cia… — Wspólnym mianownikiem tej wystawy 
są kobiety — mówił o kolejnej ekspozycji dyrek-
tor placówki Michał Wojaczek. — Uchwycone 
w obiektywie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 
Temat, który od wieków inspiruje artystów,  

zainteresował też członków Fotoklubu Szcze-
cin. Autorzy wystawy „Ona, one, o nich” po-
kazanej w galerii fotograficznej „DeKa” – Jo-
lanta Szabłowska, Artur Magdziarz, Marek 
Grum, Sonia Magdziarz, Mateusz Szabelski 
i Ireneusz Kwaśniewski, sięgnęli po portret  
i zastosowali różne techniki – od pop–artu po 
klasyczną fotografię romantyczną… A do po-
kazania swoch prac w Chwałowicach zachęcił 
ich Krzysztof Łapka. Obydwie wystawy czynne 
będą do 18 lutego.

O nich… czyli o uczestnikach zajęć pracowni 
ceramicznej, prowadzonej w chwałowickiej 
placówce przez Kornelię Pior, opowiedziały 
nie tylko prace ich autorstwa, ale i fotografie 
Krzysztofa Cembali. To on towarzyszył pełnym 

pasji i zapału osobom, które z bezkształtnej 
gliny potrafią wyczarować prawdziwe dzieła 
sztuki. Tak powstała prezentacja multimedialna 
wzbogacona doskonałą muzyką „Crying Duo”, 
który tworzą Dominik Bieńczycki i Arkadiusz 
Wiech. Duet skrzypcowo–gitarowy zadbał  
o muzyczną stronę prezentacji. I to jak…. 

W trakcie „Wieczoru Sztuk” podsumowano 
też ogłoszony w chwałowickiej placówce kon-
kurs na najlepszą pracę ceramiczną pt. „Rów-
nowaga”. Kornelia Pior: — Mam klucze do 
paru szafek. Otwieram 6 kłódek i rozdaję glinę. 
Pokazuje też moje prace i błędy jakie popełniłam. 
I na tym kończy się moja rola w pracowni… 
A jednak, to właśnie pod jej czujnym okiem 
powstały wyjątkowe prace. Najlepszą wykonała 
licealistka Katarzyna Ciba, która na zajęcia 
do Chwałowic uczęszcza od października.  
W nagrodę otrzymała… pokaźną paczkę gliny.    

Pierwszy tegoroczny „Wieczór sztuk”  
za nami. Po próbach rozszyfrowania tajemni-
czych kobiet, w lutym przyjdzie nam zmierzyć 
się z równie zagadkowym Tybetem…        (S)

Podsumowano pierwszą edycję konkursu dla klubów 
honorowych dawców krwi o puchar prezesa zarządu głównego 
Polskiego Czerwonego Krzyża.  

W konkursie wzięło udział 199 klubów z całej Polski, najwięcej z okręgu 
śląskiego, a najlepszym okazał się Miejski Klub Honorowych Dawców 
Krwi działający przy Rejonowej Stacji Krwiodawstwa w Rybniku. Nagrodą, 
oprócz kryształowego pucharu, był sprzęt komputerowy. — To ogromne 
zaskoczenie, wielka radość i satysfakcja, że udało nam się pokonać aż tyle 
klubów z całej Polski — mówi sekretarz klubu Stanisław Dambiec. Jak 
wylicza prezes Eugeniusz Fojcik, w czasie trwania konkursu – od 1 lipca 
do końca października ub. roku – klub zorganizował aż 17 otwartych akcji 
poboru krwi, podczas których pozyskano ponad 720 litrów krwi. 

Rybnicki klub działa od 2001 roku i zrzesza obecnie ponad 1100 
członków. Oprócz akcji poboru krwi organizuje krajowe i zagraniczne 
wycieczki, zawody sportowe, biesiady i pikniki: — Żeby w nich uczest-
niczyć wystarczy ... zostać honorowym dawcą krwi — mówi z uśmiechem 
prezes klubu Eugeniusz Fojcik. Klubowicze myślą również o najuboż-
szych, przygotowując świąteczną akcję humanitarną.                      (S)

Ona, one, 
o nich…

Wprawdzie do 8 marca pozostało jeszcze 
nieco czasu, ale kobiety zdążyły już zawładnąć 
Domem Kultury w Chwałowicach i artystycznie 
zdominować pierwszy w tym roku „Wieczór 
sztuk”.  

— Kiedy stoję przed sztalugami, zawsze jestem w dobrym nastroju — mówi 
Wiola Gaszka. — Energia, którą dysponuję podczas malowania wchłania 
się w obraz. 

Najlepsi w Polsce

Przedstawiciele najlepszego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Polsce Stanisław 
Dambiec i Eugeniusz Fojcik z okazałym pucharem. 

Zdj.: arch. pryw.

Autorka naj-
lepszej pracy 
ceramicznej 
K a t a r z y n a 
Ciba. 

Zdjęcia: S
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Do zbiórki dołączyli soliści Ewa Uryga i Zbi-
gniew Wodecki, dyrygujący całością Sławomir 
Chrzanowski oraz publiczność. Przebywająca 
w szpitalu skrzypaczka Karina Brzezińska, 
która po śmierci męża wychowuje sama dwójkę 
dzieci i znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, 
odebrała spontaniczną akcję kolegów z zasko-
czeniem, ale i radością. W liście, jaki benefi-
cjentka przesłała na ręce dyrektora orkiestry 
Antoniego Smołki czytamy m.in. „(…) Dziękuje 
za pomięć i troskę, która dla mnie bardzo wiele 
znaczy i jest mi aktualnie bardzo potrzebna.(…) 
Dzięki Wam będę mogła przetrwać ze spokojem 
ten trudny okres bez myślenia o finansowym 
zabezpieczeniu moich dzieci. Będzie mi łatwiej 
dochodzić do zdrowia.(…) Jesteście wspaniali, 
cieszę się, że mogę na Was liczyć”. „Malowana 

sercem” była również muzyczna część kon-
certu, w czasie której Ewa Uryga i Zbigniew 
Wodecki wystąpili solo i w duecie z „Loves 
songs”, jak zresztą brzmiał tytuł koncertu. 
Obdarzona niezwykłym głosem wspaniała wo-
kalistka sprawdziła się również w roli gospodyni 
wieczoru, a jej gość zaprezentował swoje liczne 
talenty: nie tylko wokalny, ale również multiin-
strumentalisty oraz gawędziarza, umiejącego 
wyczarować niezwykłą atmosferę. Publiczność 
nie szczędziła owacji, nie mogło więc zabrak-
nąć bisów i to zaskakujących… Miły wieczór 
wróżący dobry rok.

Wszyscy chętni do włączenia się w akcję 
pomocy Karinie Brzezińskiej proszeni są 
o kontakt z redakcją.

(r) 

…kolędowy koncert zorganizowali rów-
nież ojcowie franciszkanie w kościele pod 
wezw. św. Józefa Robotnika w dzielnicy 
Smolna w Rybniku. Wystąpiły cztery chóry 
spoza Rybnika, wśród nich ponad 90 – letni 
chór im. Słowackiego z Radlina, prowadzony 
od wielu lat przez rybniczanina Jerzego Michal-
skiego. Należy do niego ponad 40 chórzystów, a 
ich wiek jest bardzo zróżnicowany: najstarszym 
śpiewakiem jest Józef Różański, który liczy lat 
81, zaś najmłodszą członkinią– 8–letnia Basia 
Galwas. Dzieli ich kilka pokoleń, ale urodziny 
obchodzą jednego dnia – 15 grudnia.

Mała Basia w czasie koncertu wcieliła się 
w postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, 
co słuchczy wzruszyło i pozwoliło jeszcze głę-
biej przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia… 

Zdj. P. Bogdanowicz    

Koncert 
z sercem 

W kolędowy czas… 

Tradycyjne noworoczne 
koncerty w wykonaniu 
Filharmonii Rybnickiej 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
b y w a j ą   m u z y c z n y m i 
wydarzeniami, a ostatni 
był szczególny również 
pod innym względem. 
Z inicjatywy muzyków 
orkiestry przeprowadzono 
kwestę na rzecz ich poważnie 
chorej koleżanki.
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Powód? Już po kilku pierwszych utworach 
żaden z widzów nie siedział w fotelu, a sala 
pulsowała od oklasków, rytmicznych przytupów 
i śpiewu. Sprawcą tej wyjątkowej aktywności był 
amerykański „Harlem Gospel Choir”, określany 
mianem „Aniołów z Harlemu”. Chór sięga do 

korzeni muzyki gospel, ubarwiając ją popisami 
solowymi, ale tego wieczora publiczność usły-
szała też współczesne „I believe I can fly” oraz 
kolędy i utwory świąteczne, choć nie zabrakło 
też nieśmiertelnego „Amazing Grace” czy pieśni 
niewolników „Swing Long Sweet Chariot”. 

„Harlem Gospel Choir” występował m.in. 
u boku „U2”, Diany Ross i Steviego Wondera, 
a także naszych „Sistars” czy Mieczysława 
Szcześniaka, a z ciekawostek na ich temat 
warto wspomnieć, że w nagrodę za dokonania 
na rzecz kultury i działalności charytatywnej, 
burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg, 
ogłosił 15 stycznia dniem „Harlem Gospel Cho-
ir”. Rybnicka publiczność z pewnością zgadza 
się z ideą takiego święta, bo, choć pozostał mały 
niedosyt, jednak „Anioły z Harlemu” sprawiły, 
że poczuliśmy w sobie „czarną duszę” gospel 
oraz moc pozytywnej energii i radości. Oby 
starczyło jej nam na cały rok...                    (S)

Muzyczne przedstawienie „Tego Betlejem 
nie ma na mapach”, którego producentem jest 
Rybnickie Centrum Kultury, to przede wszystkim 
spore przedsięwzięcie „logistyczne”. W jego reali-
zację zaangażowało się bowiem ponad 150 osób 
– obok wykonawców z działających przy TZR 
młodzieżowych zespołów – Teatru „Tara Bum”, 
Teatru Tańca „Mirago” i grupy „Szał”, na scenie 
pojawiają się również studenci Instytutu Jazzu 
i Muzyki Estradowej w Katowicach oraz ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, 
pod batutą autora muzyki, rybniczanina Piotra 
Kotasa. Ten absolwent I LO, student kompozycji 
i aranżacji na wydziale jazzu Akademii Muzycz-
nej w Katowicach, już nieraz dawał próbkę swo-
ich nieprzeciętnych zdolności, pisząc muzykę 
do spektaklu „Nie lękajcie się” (więcej „GR” nr 
11/06) oraz misteriów męki pańskiej wystawia-
nych w minionych latach przez Ewangelizacyjną 
Grupę Teatralną w chwałowickim sanktuarium. 

Widowiska zyskały uznanie widzów i okazały 
się przepustką do dalszej, twórczej pracy, do 
której P. Kotasa szczególnie zachęcał dyrektor 
RCK. Młody kompozytor podjął wyzwanie... I to 
właśnie jego muzyka stanowi o sile „Tego Betle-
jem...”, a utwory z wyraźnym ewangelizacyjnym 
przesłaniem, w wykonaniu Wojciecha Myrczka, 
Karoliny Śleziak czy Maxa Mularczyka, okazały 
się tak przebojowe, że młodzież, która szczelnie 
wypełniła salę TZR, podśpiewywała pod nosem 
i nie szczędząc braw zgotowała twórcom owację 
na stojąco. Słów uznania za podjętą inicjatywę 
nie szczędził też dyrektor placówki Adam Świer-
czyna, podkreślając ogromne zaangażowanie 
i wysiłek młodych ludzi i ich opiekunów. Podob-
ne odczucia mieli przedstawiciele miasta – pre-
zydent Adam Fudali i przewodniczący Rady 
Miasta Stanisław Jaszczuk z uznaniem wypowia-
dali się o rozmachu przedsięwzięcia i młodych 
ludziach, którzy we współczesnym świecie, języ-

kiem trafiającym do młodzieży potrafią mówić 
o najistotniejszych wartościach. Okazją do tego 
był drugi spektakl dla uczestników noworoczne-
go spotkania w TZR – władz samorządowych, 
radnych i kierowników miejskich jednostek. 
O dobrej współpracy z młodymi ludźmi mówił 
też P. Kotas, dziękując wszystkim zaangażowa-
nym w powstanie spektaklu. Choreografię „Tego 
Betlejem”, do którego scenariusz napisały Kaja 
Orszulik i Aleksandra Kotas, przygotowała Iza-
bela Barska–Kaczmarczyk, a reżyserii podjęła 
się Izabela Karwot. Ci, którzy nie mieli okazji 
towarzyszyć głównemu bohaterowi w jego mu-
zycznej podróży do Betlejem, w poszukiwaniu 
szczęścia i wewnętrznej przemiany, nie muszą 
się martwić. Muzyka i spektakl mają ukazać się 
na płycie, więc ponownie można będzie poszu-
kać Betlejem i uniwersalnych wartości, również 
w samych sobie... 

(S) 

Poszukaj 
w sobie 

W realizację „Tego Betlejem...” zaangażowało się 150 osób, a nad muzyczną stroną spektaklu czuwał kompozytor 
i dyrygent Piotr Kotas.                                                                                                                                                           Zdj.: s 

„ Te g o  B e t l e j e m  n i e 
ma na mapach”, dlatego 
aby go znaleźć potrzeba 
dobrego  przewodnika . 
W taką rolę wcielili się 
młodzi rybniczanie, którzy 
postanowili wskazać swoim 
rówieśnikom drogę  do 
prawdziwych wartości – nie 
tylko od święta...  

Anioły odleciały
Ach, posiedzieć i posłuchać doskonałej muzyki gospel – marzyła 

publiczność zgromadzona w Teatrze Ziemi Rybnickiej. O ile to drugie udało 
się spełnić z nawiązką, o tym pierwszym należało szybko zapomnieć. 

Anielski odlot...                                                    Zdj.: s
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Przeboje kameralnie
Kameralne przeboje klasyki, musicalu i jazzu zaprezentują Joanna 

Błażej – Łukasik (fortepian), Paweł Łukasik (altówka) i Magdalena 
Skawińska (sopran). W programie utwory: F. Kreislera, F. Chopina, 
A. Piazzolli, L. Bernsteina, G. Gershwina i in.

29 stycznia,  godz. 18.00, Sala Kameralna 

„Stolik na pięć osób” wg Zapasiewicza…
…czyli komedia obyczajowa Rona Harta w reżyserii w/w. Przy 

tytułowym stoliku planują zasiąść Beata Kawka, Olga Sawicka, 
Joanna Żółkowska i Beata Chorążykiewicz w rolach dawnych 
przyjaciółek ze szkoły średniej, którym wciąż coś przeszkadza 
się spotkać i poplotkować. Bohaterki dostały od autora ciekawe 
osobowości i barwne charaktery. Każda jest inna, niepowta-
rzalna, ale łączy je wspólne rozumienie świata i podobieństwo 

w sposobie jego przeżywania. Można się spodziewać, że Zbigniew Zapasiewicz 
nie wziąłby na warsztat błahej komedyjki, co rodzi nadzieję na coś więcej… 
Spektakl Teatru im. J.Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego.

31 stycznia, godz. 19.00

Inna bajka Bajora
Koncert zawsze owacyjnie witanego w Rybniku Michała 

Bajora, promujący najnowszą płytę pt. „Inna bajka”. To pięt-
nasty,  jubileuszowy krążek artysty, na którym znajdziemy 
17 utworów, w tym jego kompozycje. Mamy jednak nadzie-
ję, że w przypadku tego wykonawcy „inna bajka” będzie 
znaczyć to samo czyli świetny głos, dobre teksty i aktorska 
interpretacja, słowem emocje i profesjonalizm…  

2 lutego, godz. 18.00

Śnić w teatrze 
„To wszystko mi się śniło” – tak członkowie Studia Teatralnego TZR

zatytułowali swój  poetycko–muzyczny spektakl na motywach twór-
czości Tadeusza Nowaka. Warto udziałem w tym spektaklu wesprzeć 
działania rodzimych artystów! 

3 lutego, godz. 18.00, Sala Kameralna

Pochichoczmy z „Don Chichotem”…
…czyli Ireneuszem Krosnym, który przygotował 

w swoim Teatrze Jednego Mima kolejny całkowicie nowy, 
autorski spektakl. Zawarte w nim etiudy w sposób iro-
niczny i humorystyczny komentują naszą rzeczywistość. 
Krosny urodził się w Tychach, najpierw uprawiał panto-
mimę amatorsko, założył i prowadził Scenę Pantomimy 
KUL. W 1992 roku rozpoczął działalność pod nazwą 

„Teatr Jednego Mima”. Występuje w kraju i na świecie, prowadzi 
warsztaty pantomimiczne w krakowskiej PWST. W USA otrzymał 
prestiżową nagrodę „Critic’s Choice” amerykańskiej gazety artystycz-
nej „Chicago Reader”. Dziś Ireneusz Krosny jest gigantem mimicznej 
sceny komicznej w Polsce, znanym w Rybniku również z Rybnickiej 
Jesieni Kabaretowej. 

10 lutego godz. 18.00

Chamiejemy… 
… – tę niezbyt miłą dla nas, ludzi współczesnych, konkluzję wyciągnąć 

można ze sztuki  Mike’a Leigh „Przyjęcie”, jaką niebawem zobaczymy 
w Rybniku. Spotkanie towarzyskie, na którym zamiast kulturalnej 
rozmowy – „pospolitość skrzeczy”, mogłoby mieć miejsce w Wielkiej 
Brytanii, Polsce czy gdziekolwiek w tzw. cywilizowanym świecie. Prze-
konująca reżyseria Krzysztofa Zaleskiego, w obsadzie gwiazdy: Maria 
Pakulnis, Agnieszka Warchulska, Monika Kwiatkowska–Dejczer, Damian 
Damięcki/Krzysztof Stelmaszyk i Przemysław Sadowski. Spektakl pre-
zentuje Teatr Nowy – Praga, a jego producentem jest Maria Pakulnis.      

15 lutego, godz. 19.00

Zemsta
Nowa, klasyczna inscenizacja komedii A. Fredry 

jest wspólnym dziełem krakowskich aktorów 
z Teatru Starego, Słowackiego, Ludowego, Gro-
teski i Bagateli. Oprócz lekkiego i dowcipnego 
aktorstwa, atutem przedstawienia jest znakomita 
muzyka, a także stylowa scenografia i kostiumy 
oraz autentyczne rekwizyty z epoki. Warto 

odświeżyć sobie  tekst, w którym nadal możemy przeglądać się jak 
w lustrze… 

17 lutego godz. 17.00
 

„Ragtime”…
…Stephena Flaherty’ego to musical inny niż 

wszystkie: bez ckliwej miłości, happy endu i trak-
tujący o poważnych sprawach. Zaprezentuje go 
Gliwicki Teatr Muzyczny. W obsadzie gwiazda tej 
sceny Maria Mayer i Violetta Białk, znana z… uro-
dy oraz wielu musicalowych i operetkowych ról.
22 lutego, godz. 19.00.

Voice’n’Bass
Najlepszy wokalista wśród basistów i najlepszy 

basista wśród śpiewających jazz – Dariusz Ziółek 
z Dąbrowy Górniczej. Przekonuje o tym swoim 
drugim albumem solowym „Voice&Bass”. Na sce-
nie jazzowej Ziółek znany jest od 1985 roku, gdy 
zadebiutował w zespole Zbigniewa Namysłow-
skiego. Teraz grywa m.in. z Ewą Urygą, Jorgosem 

Skoliasem i Grzegorzem Kapołką. Na nowej płycie Ziółek gra m.in. 
kompozycje Charlesa Mingusa i Dizzy’ego Gillespie, ale album zawiera 
też jego własne kompozycje, inspirowane bebopem.

29 lutego, godz. 20.00, Sala Kameralna
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Jak należało się ubrać, a jaką pozę przy-
brać na zdjęciach w tak ważnym momencie 
życia? Odpowiedź znają kuratorki wystawy 
Elżbieta Bimler–Mackiewicz i Celestyna 
Chlubek–Adamczyk, które przez prawie 
dwa lata pasjonującej, jak mówią, pracy, 
zgłębiały tajniki mody i fotografii ślubnej 
z lat 1850–1950. — Można tutaj prześledzić 
jak zmieniały się gusta i moda – od obszernej 
krynoliny i podkreślonego stanu panny mło-
dej, przez wypiętrzone z tyłu turniury z długim 

trenem, aż po suknię ślubną zabudowaną pod 
samą szyję — mówiła E. Bimler–Mackiewicz. 
— Panna młoda niezmiennie kojarzy się 
jednak z białą, piękną suknią, a panowie... 
no cóż, niczym „czarne żuczki” we frakach, 
żakietach czy marynarkach ze sztuczkowymi 
spodniami. Faktycznie, męskie ślubne stroje 
w XIX ani XX wieku niczym szczególnym się 
nie wyróżniały – dominowała czerń i odcienie 
szarości, a jedynymi barwniejszymi elemen-
tami były kamizelki i fulary. Najczęściej pan 
młody zakładał czarny frak, koniecznie z sza-
poklakiem lub surdut, do którego obowiązy-
wał cylinder, a na początku XX w. – melonik. 
Garnitur rozpoczął królowanie dopiero po II 
wojnie światowej. Za to pani młoda zawsze 
przyciągała wzrok bielą, nawet w czasie ża-
łoby czy powstania styczniowego, kiedy była 
jedyną osobą mogącą ubrać się całkowicie na 
biało. Suknie ślubne szyto zwykle z lekkiej 
bawełny, tiulów, muślinów, organdyny, potem 
z jedwabiu i atłasu. Welon, który w Polsce stał 
się modny dopiero w latach 30. XIX wieku, 
początkowo miał formę niezbyt długiego 

szala z koronki. 
Z czasem sta-
wał się większy, 
często osłaniał 
twarz, a wyko-
nany był z gazy, 
tarlatanu i tiulu 
zwanego „ilu-
zją”. Niezbęd-
nym elementem 
był też wieniec z 
mirtu, no i bu-

kiet, który wyparł książeczkę do nabożeństwa 
i białą obszytą koronką chusteczkę. 

Autentyczny ubiór ślubny jest rzadkością 
w zbiorach muzealnych, ale nie przeszko-
dziło to pracownikom rybnickiego Muzeum 
w przygotowaniu wyjątkowej wystawy. Ekspo-
naty pochodzą ze zbiorów prywatnych Anny 
Straszewskiej, Witolda Englendera i Mariusza 
Makowskiego oraz mieszkańców Rybnika 
i okolic, a także z muzeów z całej Polski. Pod-
czas otwarcia wystawy pojawiła się również 
współczesna „młoda para”, a w pięknej kre-
acji pochodzącej z pracowni sukien ślubnych 
„Anna” można było dostrzec elementy mody 
z dawnych lat. Nie umknęło to uwadze zwie-
dzających ekspozycję pań, które zachwycały 
się też kilkoma oryginalnymi sukniami, jakie 
zachowały się w niemal idealnym stanie do 
dziś. — Każda z nas chciałaby założyć taką 
kreację — mówiła E. Bimler–Mackiewicz, ale 
taką możliwość miały tylko nieliczne... Jedną 
z nich była rybniczanka Elżbieta Zaturowska, 
która z nieukrywaną dumą patrzy na suknię 
z białej jedwabnej tafty z haftem w kolorze 
ecru, w jakiej pół wieku temu brała ślub. — Krój 
wymyśliłam sama, materiał sprowadzono 
z zagranicy, a sukienkę po 3 przymiarkach uszyła 
krawcowa. Do kompletu były jeszcze długie, szy-
dełkowane rękawiczki, welon oraz bukiet białych 
goździków. Mąż miał na sobie ciemny garnitur 
w prążki — wspomina E. Zaturowska, która 
ślub brała 3 listopada 1957 r., a uroczystość 
z udziałem 80 osób odbyła się w domu, w dwóch 
pokojach! Państwo Zaturowscy wychowali 
dwójkę dzieci, a sukienka, w której do ślubu 

Wystarczył materiał sprowadzony 
z zagranicy i 3 przymiarki, by pani 
Elżbieta wzięła ślub w wymarzonej 
sukni. Pieczołowicie przechowywaną 
kreację miała założyć jej córka, a założył 
pół wieku później... manekin na wystawie 
„Ślubuję Ci miłość...”, w rybnickim 
Muzeum. Dzięki unikatowym strojom 
oraz setkom zdjęć i ślubnych pamiątek, 
zwiedzający odbyli podróż w czasy 
naszych przodków i poczuli atmosferę 
towarzyszącą dawnym nowożeńcom. 

ż po suknię ślubnę ślubnę ś zabudowan pod kiet, któ ł książeczkmateriał sprowadzony 

Ach, co to był za ślub... 

Wśród  s e t ek 
zdjęć Elżbieta 
Zaturowska od-

nalazła ślubne 
fotografie – swo-
je i rodziców. 
Obok suknia, 
w której brała 
ślub.

— Na wystawie można prześledzić jak zmieniały się gusta i moda — mówi 
E. Bimler–Mackiewicz. W tle druga z kuratorek Celestyna Chlubek–Adamczyk 
oraz para ubrana we współczesne stroje ślubne.
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szła pani Elżbieta czekała na kolejną, rodzinną 
uroczystość: — Zatrzymałam ją dla córki. Miała 
w niej wziąć ślub, ale potem plany się zmieniły... 
— mówi E. Zaturowska.   

Takich historii jest oczywiście więcej, a każdy 
eksponat oraz ponad 520 zdjęć z rodzinnych 
albumów należących do 43 osób, przywodzą 
wyjątkowe wspomnienia. Na najwcześniejszych 
fotografiach zwykle ona jest zawstydzona, on 
pewny siebie i co może zaskakiwać, prawie się 
nie uśmiechają. Najczęściej też znajdują się na 
osobnych zdjęciach, bezemocjonalnie zwróceni 
do kamery, dopiero z czasem stają się bardziej 
swobodni. Ale trudno się dziwić, jak wyjaśnia  
C. Chlubek–Adamczyk, w tamtych czasach 
wizyta u fotografa była nowością, a przygoto-
wanie do zdjęć w atelier trwało bardzo długo. 
Nowożeńców unieruchamiano wykorzystując 
specjalne podpórki i stojaki, co mogło być 
męczące. Zatrudniano więc pozerów, których 
zadaniem była dbałość o wygodę młodych...  
i miły wyraz twarzy. Pary fotografowano na tle 
malowanych altan, salonów i sielskich krajobra-
zów, z czasem fotografowie zaczęli wyjeżdżać 
w teren. W latach 30. XX w. na fotografiach 
wzorowanych na aktorskich fotosach pojawiała 
się tylko pani młoda w pozie modelki z najlep-
szych żurnali, wzorowanej na hollywoodzkich 
gwiazdach. Przez lata zmieniał się format, 
rodzaj zdjęć i sposób ujmowania sylwetek no-
wożeńców, obok których zaczęli się pojawiać 

rodzice, drużbowie i goście. Wśród setek zdjęć, 
uwagę zwiedzających przykuwały szczególnie 
„portrety idealne” czyli retuszowane, kiczo-
wate monidła, z podkolorowywanymi oczami, 
ustami czy policzkami nowożeńców i bukietami 
młodej pani, popularne aż do lat 50. XX w., 
kiedy modne stały się zdjęcia amatorskie. 

Jakie by nie były, zawsze skłaniają do reflek-
sji nad przemijaniem i są doskonałym materia-
łem do porównań dawnej obyczajowości z tą 

współczesną: — Zmieniali się nowożeńcy, 
zmieniały i zdjęcia, ale każde czasy mają swój 
styl i wyjątkowy charakter — podsumowuje  
C. Chlubek–Adamczyk. Warto więc odbyć 
podróż w czasie i odkryć sekrety naszych przod-
ków, zwiedzając wystawę w rybnickim Mu-
zeum, czynną do 25 lutego. A potem zajrzeć do 
rodzinnych albumów i przepastnych szaf, które 
z pewnością skrywają jeszcze niejedno ślubne, 
wyjątkowe wspomnienie...                         (S)

Wyjątkowe kreacje i często zaskakujące zdjęcia budziły zaciekawienie zwiedzających.          Zdjęcia: s.

Zbiory rybnickiego Muzeum wzbogaciły się ostatnio  
o niezwykły zabytek, a jest nim unikalny sztandar związany 
z Niedobczycami. 

Muzeum weszło w jego posiadanie podczas regionalnej uroczystości 
szkolnej, jaka miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola 
Miarki w Niedobczycach. Tym razem, zwykle pełna gwaru i zabawy  
Wesoła Strzecha 2007 miała nieco inny, charakter. W ciszy i skupieniu 
wprowadzono szkolny sztandar, za nim podążali uczniowie z cenną pa-

miątką. Specjalna prezentacja zapoznała obecnych z samym zabytkiem 
oraz jego historią. Skarbnik – duch niedobczyckich kopalń, opowiedział 
jak sztandar znalazł się w szkole, gdzie przez pewien czas był ozdobą 
izby pamięci. Symbolicznego przekazania sztandaru pracownikowi 
Muzeum dokonała dyrektorka szkoły Ilona Czaja –Holona, wskazując 
przy tym, że tylko Muzeum może we właściwy sposób zająć się tak waż-
nym dla lokalnej społeczności zabytkiem i przeprowadzić konserwację 
nadszarpniętego zębem czasu obiektu.

Cóż zatem jest tak cennego w tym nieco postrzępionym kawałku 
tkaniny? Wartość materialna sztandaru jest niewielka. Jednak bliższy 
ogląd zabytku powoduje, że zaczynają się rodzić pytania. Podstawowymi 
są: kto był jego fundatorem, jakie intencje towarzyszyły jego powstaniu, 
gdzie go użytkowano, no i oczywiście – jakie były jego losy, zwłaszcza 

Ze szkoły do Muzeum
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Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz 
„Rybnik. Znaki samorządnych wspólnot” była dyskusja 
samorządowców nad statutami dzielnic. W jej toku 
okazało się, że przygotowanie zgodnych ze wszystkimi 

naukowymi kryteriami symboli graficznych dla danych 
lokalnych społeczności nie jest proste. W cyklu artykułów 
przybliżamy znaki rybnickich dzielnic. Dziś przedstawiamy 
Kłokocin.

Kłokocin, najbardziej na wschód wysunięta, 
i granicząca z Żorami dzielnica Rybnika, sięga 
swymi korzeniami głęboko w średniowiecze. 
Jej nazwa, Clocochina, została zapisana około 
roku 1300 w księdze uposażeń biskupstwa 
wrocławskiego. Powstała zatem wcześniej, 
gdzieś u schyłku wieku XIII, w wyniku akcji 
kolonizacyjnej książąt raciborskich. Uprawa 
roli, hodowla zwierząt, w tym ryb w zbiornikach 
wodnych istniejących jeszcze i dziś, przez długi 
czas były podstawą utrzymania ludności.

Spory o pochodzenie nazwy są do tej pory 
nierozstrzygnięte. Jak dowodzą językoznawcy, 
nazwa ma charakter topograficzny, dotyczący 
szaty roślinnej. Wywodzi się od kłokoczki 
południowej, rośliny wodnej z owocami, tzw. 
orzechami wodnymi, do dziś porastającymi 
licznie występujące w  Rybnickiem stawy 
i mokradła. Gwarowa wersja nazwy – Kokoczyń 
– może zastąpiła pierwotną, niezrozumiałą, 
i nawiązała do wyobrażenia na pieczęci, czyli 
okazałego koguta.

Rozwój wsi, przede wszystkim pod względem 
ilości mieszkańców, rozpoczął się w pierwszych 
latach wieku XX. Spowodowany był budową 
kopalń w pobliskich Chwałowicach (od 1903 
r.) i Boguszowicach (od 1913 r.).

Jako odrębna gmina, Kłokocin funkcjonował 
od końca XVIII wieku aż do II wojny świato-
wej. Administracyjną odrębność utracił po jej 
zakończeniu. W roku 1962 został włączony 
jako dzielnica do Boguszowic, następnie wraz 
z nimi, od 1 czerwca 1975 r., stał się jedną 
z dzielnic Rybnika.

Jako gmina wiejska, Kłokocin miał prawo 
do użycia własnej pieczęci. Od początku lat 
dwudziestych wieku XVIII, aż po rok 1939, 

na dokumentach gminy Kłokocin pojawiają 
się pieczęcie. Pierwsza z nich była pieczęcią 
wspólną dla Kłokocina, pobliskich Gotarto-
wic i Rownia, pozostałe związane są ściśle 
z tą miejscowością.

Wspomnianą pierwszą pieczęć odciśnięto 
w dokumencie katastralnym obok daty 1 grud-
nia 1722 r. Odcisk w czerwonym laku, o śred-
nicy 20–21 mm jest, niestety, słabo czytelny. 

W polu pieczęci umieszczono splecione inicjały 
„PG” lub „RG” oraz trudne do rozpoznania 
wyobrażenie, może jakieś zwierzę.

Kolejne pieczęcie, już od lat siedemdzie-
siątych XVIII wieku, są z kogutem. Niestety, 
najstarszy wizerunek jest na razie nieznany. 
Najliczniej i najlepiej zachowane odciski na 
dokumentach pochodzą z drugiej połowy XIX 
w. oraz z pierwszych trzydziestu lat wieku XX. 
Łącznie, w kłokocińskiej gminie używano pięciu 
pieczęci – trzech z niemieckojęzyczną legendą 
(do 1918 r.) oraz dwóch z polską (1922–1939). 
Na każdej z nich widnieje mniej lub bardziej 
udany wizerunek koguta. Warto przy tej okazji 
zwrócić uwagę na fakt różnic w zapisie nazwy. 
Na pieczęciach niemieckich występują: Klo-
koschin oraz Klokotschin, polskie zapisy to 
Kłokoczyn, i od roku 1927 – Kłokocin.

Koguta, czyli godło, Marian Gumowski 
uznał za herb Kłokocina. Wobec braku wersji 
barwnej zaproponował w 1939 r., aby wyglądał 
następująco: w błękitnym polu, na złotym 
piasku stoi biały kogut zwrócony w prawo. 
Taki też znak pojawia się we współczesnych 
publikacjach oraz na stronie internetowej 
miasta.

E. Bimler–Mackiewicz

od roku 1939, do momentu znalezienia się w szkolnej izbie tradycji. 
Odpowiedź na nie jest trudna. Wymaga żmudnych badań archiwalnych 
i współpracy ze strony mieszkańców Niedobczyc.

Nie ulega wątpliwości, że sztandar powstał z głębokich pobudek 
patriotycznych i religijnych. Ufundowano go w Niedobczycach w roku 
1919. Świadczą o tym nie tylko inskrypcje w języku polskim, ale również 
barwy i godła. Z jednej strony, w polu czerwonym, lamowanym bordiu-
rą z białej tkaniny, dumnie rozpościera skrzydła ukoronowany Orzeł 
Biały; na odwrocie – tym razem w polu białym, lamowanym bordiurą 
z czerwonej tkaniny widnieje podobizna Matki Boskiej Częstochow-
skiej, otoczonej wezwaniem: Królowo Korony Polskiej módl się za nami. 
Sztandar, zawierający wspomniane elementy, powstał w niespełna rok 
po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W okresie przedplebiscy-
towym na Górnym Śląsku, i być może wiąże się z pierwszym, co prawda 
spontanicznym, ale nieudanym, Powstaniem Śląskim. Był czytelnym 
sygnałem związków z Polską, a jego fundatorzy, nie szczędząc środków, 
bez obaw o konsekwencje, sygnalizowali nadzieję i wolę znalezienia się 

w jej granicach. Doczekali się tego dopiero w lipcu 1922 roku, gdy na 
rybnickim rynku został podpisany oficjalny akt przejęcia Ziemi Rybnic-
kiej przez władze polskie. Wówczas nasz sztandar mógł znajdować się 
wśród zgromadzonych tam pocztów sztandarowych. Jakie były jednak 
jego dalsze losy, niestety nie wiadomo. Z pewnością, w latach między-
wojennych, uczestniczył w lokalnych uroczystościach niedobczyckich, 
zaś we wrześniu 1939 roku troskliwe ręce schroniły go, ratując przed 
hitlerowcami. Kto to uczynił narażając życie, nie wiadomo. Nie wiadomo 
też, kto i kiedy wyciągnął go ze schowka i jak trafił do szkoły.

Sztandar z Niedobczyc z 1919 roku jest kolejną zagadką z przeszłości 
naszej Małej Ojczyzny. Warto podjąć trud jej rozwiązania, a materialny 
ślad, jakim jest barwny, pokryty delikatnym haftem kawał tkaniny, od-
dać w ręce konserwatorów, by przywrócić mu dawną świetność, bo tej 
klasy zabytków nie jest zbyt wiele. Roztropna decyzja dyrekcji i grona 
pedagogicznego SP nr 21 o przekazaniu sztandaru do muzeum daje 
mu szanse na przetrwanie.

E.B.M.
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ryc. 1 i 2 – Pieczęcie z legendami 
w języku niemieckim używane 
od połowy XIX w. do 1921 r.
ryc. 3 i 4 – Pieczęcie z legendami 
w języku polskim używane od 
1922 do 1939 r.
ryc. 5 i 6 – Znak wspólnoty Kło-
kocina błędnie nazwany przez 
M.Gumowskiego herbem, w now-
szym opracowaniu  funkcjonuje w 
publikacjach i internecie
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Trzy kobiety, trzy odmienne style 
i spojrzenia we własne wnętrze. To 
je różni, a co łączy? Miejsce studiów 
– fotografia na ASP w Poznaniu 
i camera obscura..., dzięki której powstały 
przedziwne maski, portrety i... owoce. 

Wystawa działającego przy Fundacji Elek-
trowni Rybnik Klubu Fotograficznego „For-
mat” znanego głównie z organizacji Rybnickie-
go Festiwalu Fotografii (www.format.art.pl), 
była pierwszą pokazaną w tym roku w mie-
ście. Obok fotografii rodzimych twórców, 
w galerii Klubu Energetyka zaprezentowano 
też prace trzech innych artystek. Marzena 
Kolarz zaprezentowała „Maski” czyli bliskie 
osoby, fotografowane kamerą otworkową 
na polaroidzie: — Mówiłam im, by patrzyli 

w otworek i zaglądali do środka pudełka 
— wyjaśnia. — A ich ciekawiło jak to się dzieje, 
że z tego pudełka powstanie obraz. Z kolei Marta 
Adamczak pokazała zrealizowane kamerą 
otworkową autoportrety, bo twierdzi, że chce 
pokazać swoją cielesność bez żadnych sztuczek, 
montażu i retuszu. Fotografia otworkowa to dla 
niej podniecające oczekiwanie, na które składa 
się proces konstruowania kamery, obliczania, 
mierzenia światła i naświetlania... Ostatnia 
z artystek, mieszkająca w Niemczech, Edyta 
Wypierowska pokazała zwiedzającym prace 
z cyklu „Still Lifes I” czyli stadium owoców 
i warzyw pomiędzy dojrzałością a zepsuciem. 
Fotografie powstały z fascynacji pracami Au-
gusta Kotzscha, który w 1870 r. zrealizował cykl 
martwych natur. W drugim cyklu „Still Lifes II” 

autorka wykorzystała motyw szachownicy, 
która ma symboliczny związek z czasem 
i przestrzenią oraz sceną, gdzie główną rolę od-
grywają emocje. Jakie emocje wywołają prace 
u zwiedzających? Przekonajcie się sami – wysta-
wa czynna do końca stycznia.                     (S)

Maski (nie tylko) na karnawał

— Mówiłam, by patrzyli w otworek — tłumaczy specyfikę 
„Masek” M. Kolarz.                                Zdj.: arch.org.

Wystawę „Bajkowo”, która do 4 lutego prezentowana jest w Galerii TZR, two-
rzą fotografie zamieszczone w tegorocznym kalendarzu, którego inspiracją były 
bajki. „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”, „Calineczka”, „Alicja w krainie czarów” 
– to tylko niektóre usłyszane w dzieciństwie opowieści, jakie zainspirowały absol-
wenta Szkoły Projektowania i Reklamy oraz Łódzkiej Szkoły Filmowej Daniela 
Raczyńskiego, ze znanej nie tylko w Rybniku, pracowni „Nuance”. Bajkowe 
wizje jego autorstwa pełne są niebanalnej 
scenerii i pięknych kobiet w ciekawych stro-
jach zaprojektowanych przez projektantów 
z Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii 
i Projektowania Ubioru, a przede wszyst-
kim zaskakują interpretacją i niuansami: 
— Zachęcam do rozwiązywania zagadek, 
jakie bajki zostały tutaj pokazane — mówił 
podczas uroczystego otwarcia ekspozycji 
D. Raczyński, który na co dzień zajmuje się 
fotografią reklamową i modą. A zadanie tylko 
pozornie wydawało się trudne… 

Podczas podróży do świata bajki, zgro-
madzona publiczność natknęła się również 
na fotografie z kalendarza z roku 2007, 
wyróżnionego na prestiżowym Międzyna-
rodowym Konkursie Kalendarzy Vidical. 
Wówczas D. Raczyński inspiracji szukał na 
terenie elektrowni „Rybnik”, a piękne modelki 
z jego fotografii prezentowały kolekcję ubrań 
Natalii Jaroszewskiej. Autopromocyjne kalen-
darze D. Raczyński tworzy wspólnie z zespołem 
przyjaciół – sprawdzonych twórców i fachow-
ców w swoich dziedzinach już od ośmiu lat. Na 
kolejny efekt ich pracy przyjdzie nam czekać 
rok. Szkoda… 

(S) 

Bajkowy niuans 

Bajki można opowiadać, czytać lub pisać, ale można też… foto-
grafować. Pomysł niecodzienny, efekty również. — To bajki z mojego 
dzieciństwa, które poruszyły moją wyobraźnię, pomogły odnaleźć granicę 
między dobrem a złem i zakorzeniły umiejętność patrzenia na rzeczywistość 
oczami dziecka — wyjaśnia fotograf Daniel Raczyński.  

Bajkowy świat „Królewny Śnieżki” widzia-
ny obiektywem Daniela Raczyńskiego.

Zdjęcia: s

Zaprosili nas 
• Organizatorzy cyklu „Spotkania ze Sztu-

ką” na „Kolędowanie w Piano”  w wykona-
niu duetu akordeonowego Sebastian Zając 
i Franek Prus (28 grudnia).

• Galeria Dworek na uroczyste otwarcie 
swoich podwoi, połączone z wernisażem 
wystawy malarstwa Magdaleny Gogół–Pesz-
ke i  Lecha Pierchały (24 stycznia, więcej 
w następnym numerze).

• Klub Inteligencji Katolickiej na Modli-
tewny Marsz Pamięci (27 stycznia, więcej 
w następnym numerze).

• Rada Dzielnicy Meksyk na noworoczne 
spotkanie seniorów (31 stycznia, więcej 
w następnym numerze).

• Dom Kultury w Chwałowicach na „Ostatki 
z pogrzebem kontrabasu” (2 lutego). 

• Muzeum w Rybniku na konferencję: „Fo-
tografia portretowa jako źródło interdyscy-
plinarne” (4 lutego).
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• 4.02., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy 
– mec. Szczepan Balicki;

• 4.02., pon., godz. 12.00 – Nauka rysunku 
– prowadząca Maria Malczewska;

• 5.02., wt., godz. 14.00 – „Ostatki – śle-
dzik”;

• 7.02., czw., godz. 11.00 – „Cogito” – „Izra-
el”, Wanda Korzuch i Barbara Natkaniec.

• 11.02., pon., godz. 12.00 – Medycyna nie-
konwencjonalna – Ludwik Semeniuk;

• 11.02., pon., godz. 14.00 – „Niezapomniane 
melodie dawnych lat” – Zespół „Moderato” 
– pod kierunkiem Romy Kurowiec;

• 14.02., czw., godz. 12.30 – „Geniusz 
a obłęd” – Alicja Godlewska;

• 18.02., pon., godz. 12.00 – Nauka rysunku 
– prowadząca Maria Malczewska;

• 20.02., śr., godz. 14.00 – Ochrona zdrowia 
w Danii – dr Renata Ulman;

• 21.02., czw., godz. 11.00 – Prawo rodzinne 
– mec. Zygmunt Stęchły;

• 25.02., pon., godz. 12.00 – Medycyna nie-
konwencjonalna – Ludwik Semeniuk;

• 28.02., czw., godz. 11.00 – Emerytura 
a podatki – Edmund Korzuch; 

Poniedziałki: od 11.00 do 12.00 – muzyko-
wanie – „Moderato” – prowadząca Roma 
Kurowiec, wtorki: szachy, rękodzieło arty-
styczne; środy i piątki – brydż; biblioteka 
– wtorki, środy i czwartki.Fot. K. Kaczmarczyk.

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
przy ul. Sobieskiego 15, tel. 032 755 79 90

4.02., godz. 19.30
„Hiena”, prod. Polska, 2006, 

horror, czas 85 min., scenariusz 
i reżyseria: Grzegorz Lewandow-
ski, obsada: Borys Szyc, Jakub Ro-
manowski, Magdalena Kumorek, 
Krzysztof Dracz, Robert Wabich.

Mały mieszka 
na pustkowiu, 
pośród poprze-
m y s ł o w y c h 
n i e u ż y t k ó w . 
W kopalni pod-
czas  akc j i  r a -
tunkowej ginie 

jego ojciec. Chłopiec zostaje sam 
z matką. Do Małego dochodzą 
wieści, jakoby w trzcinach przy 
jego domu zamieszkała hiena. 
Chłopiec codziennie idąc do szkoły 
musi pokonać strach.

11.02., godz. 19.30 
„Odgrobadogroba”, prod. 

Chorwacja, Słowenia, 2005, ko-
media/dramat, czas 103 min., sce-
nariusz i reżyseria: Jan Cvitkovic, 
obsada: Gregor Bakovic, Drago 
Milinovic, Sonja Savic.

Pero, mężczy-
zna po trzydzie-
stce i mieszkaniec 
małej miejscowo-
ści w słoweńskim 
reg ionie Kast , 
zarabia na życie 
przemowami na 

pogrzebach. Jego pożegnania zmar-
łego, to literackie majstersztyki, 
w które autor wkłada serce i własną 
życiową filozofię. A życie w Kast 
kręci się wokół strachu, pragnienia 
bezpieczeństwa oraz miłości.

18.02., godz. 19.30 
„Księżniczki”, prod. Hiszpa-

nia, 2005, dramat, czas 109 min., 
scenariusz i reżyseria: Fernando 
León de Aranoa, obsada: Candela 
Peńa, Micaela Nevárez, Mariana 
Cordero.

Historia dwóch 
młodych prostytu-
tek Caye i Zulemy, 
które początkowo 
dzieli rywalizacja 
i sprzeczne intere-
sy. Zulema sprze-
daje swoje ciało, 

aby móc zaopiekować się małym 
synkiem, Caye ukrywa wstydliwy 
zawód przed swoją należącą do 
klasy średniej rodziną. Nawet w tak 
ponurych okolicznościach dziew-
czyny udają, że są księżniczkami. 

25.02., godz. 19.30
„Sztuczki”, prod. Polska, 2007, 

komedia, czas 95 min., scenariusz 
i reżyseria: Andrzej Jakimowski, 
obsada: Damian Ul, Ewelina Wa-
lendziak, Tomasz Sapryk, Iwona 
Fornalczyk, Joanna Liszowska. 

Można rzucić 
wyzwanie losowi, 
sprawić, że świat 
nabierze kolo-
rów i wypełni się 
tym szczególnym 
światłem, jakie 
roztacza wokół 

siebie miłość. Trzeba 
tylko znać kilka tajem-
nych sztuczek, umieć 
przekupić los, a czasami 
zagrać vabank z prze-
znaczeniem...

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 41

Program zajęć na luty 2008 r.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl
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— Każdy kadr w mojej fotografii jest zamrożeniem niepowtarzalnego 
spojrzenia, uśmiechu, gestu i emocji kobiety — mówi o swoich pracach 
rybniczanka Katarzyna Kaczmarczyk. — To nimfy o niepowtarzalnej 
urodzie i wdzięku. Piękne, nieschematyczne kobiety, różne od siebie, a jednak 
podobne… 

Aby poznać kobiecy świat K. Kaczmarczyk, nie trzeba już zaglądać do internetu 
(www.katarzyna-kaczmarczyk.pl). Wystarczy odwiedzić mieszczącą się w budynku 
Uniwersytetu Śląskiego „Kampus Gallery”, gdzie do końca lutego swój czar rozta-
czać będą kobiety – na wyjątkowych portretach i aktach. 

I pomyśleć, że przygoda 
K. Kaczmarczyk z fotogra-
fią rozpoczęła się od prośby 
o wykonanie fotoreportażu. 
Od tamtego momentu minęły 
4 lata i rybniczanka zdążyła 
już wybrać swoją fotograficzną 
pasję. Najwięcej satysfakcji dają 
jej portrety, również dzieci oraz 
kobiece akty, które stają się 
dla niej nie lada wyzwaniem. 
K. Kaczmarczyk jest człon-
kiem Klubu Fotograficznego 
„Format”, uczy się w Szkole 
Fotograficznej w Katowicach 
i ma… artystyczną duszę. Fascy-
nuje ją również grafika oraz jazz 
– śpiewa nawet we własnym ze-
spole. A w fotografii poszukuje 
„… tego czego nie widać gołym 
okiem. Ona uczy mnie zauważać 
rzeczy do tej pory pomijane. 

(S)

Nimfy na kampusie



Mój pradziadek Alojz, a właściwie mówiło się u nas na niego – staroszek – nie 
tylko że potrafił wiele rzeczy zrobić, ale też mu się to chciało robić. Ponoć nie 
mógł on patrzeć na obdarte z farby przydrożne kapliczki. Zwłaszcza na figurki 
św. Jana Nepomucena. Wówczas brał farbę i przy sobocie po robocie odnawiał 
te Nepomucki za „Bóg zapłać!”. 

Mnie się również trafiło i odziedziczyłem po staroszku kilka cech, między 
innymi te „chcenie”. Przykładem jest choćby to, że chce mi się zawsze w grudniu 
budować betlyjka czyli stajenkę w ogrodzie koło domu. Robię tak już od prawie 
ćwierćwiecza. Wszystkim się ona podoba, wszyscy ją chwalą i na tym koniec. Ale 
w ostatnie święta moja betlyjkowa pasja zaowocowała. A było to tak…

Moja znajoma Joasia Kucharczak z Rybnika–Kamienia pisała dwa artykuły  
o budowaniu stajenek do „Małego Gościa Niedzielnego”. Jeden tekst był o mo-
jej ogrodowej stajence i o tym, że zainspirowały mnie do tej roboty podróże do 
Włoch, gdzie takie stajenki stawiane są nie tylko w ogrodach, ale przy drogach, 
na rondach… Drugi tekst pisała Joasia o mieszkającym w Rybniku Francuzie  
z Prowansji – nazywa się Laurent Nal – który w domu z dziećmi konstruuje sta-
jenki w „prowansalskim stylu”. A ów Francuz podczas rozmowy powiedział Joasi:  
„Ty się lepiej weź za zrobienie stajenki w Kamieniu na rondzie! We Francji takie są, 
więc czemu nie w Kamieniu?” Na to Asia odpowiedziała Francuzowi: „Już my zaczli  
z kuzynem Frankiem robić betlyjka w stylu Szołtyskowym, tako do zogrody. Ale żeby 
na rondzie…? Ale pomysł złapał. Asia zaraz zadzwoniła do kuzyna z pytaniem, 
czy jeszcze im zostało trochę blachy. No i się zaczęło organizowanie. Franek Mi-
trenga załatwił pozwolenie w Urzędzie Miasta Rybnika, natomiast kolega Roman 
Mandera zgodził się wybudować szopkę. Nawet sobie wziął na to urlop, bo czasu 
było mało. W końcu w piątek przed świętami stajenka stanęła na Kucharczakowcu 
gotowa do montażu. Jednak dopasowując postacie, Roman stwierdził, że najlepiej 
jakby stajenka była dwustronna. Skoro bowiem na rondzie można oglądać betlyjkę 
dookoła, z wszystkich stron, to Święta Rodzina powinna być namalowana nie tylko 
z jednej, ale też z drugiej strony wyciętej blaszanej makiety. Został im na to dzień 
czasu. „Idea była dobro — stwierdza Franek Kucharczak, mąż Asi  
— i żech wymalowoł tył tyj blachy w nocy z 22 na 23 grudnia 2007 roku”.  
W końcu w wigilijny ranek około godziny 10.00 na rondo w Kamie-
niu wjechał wózek z betlyjką i rozpoczęło się montowanie. 

Miałem niezwykłe szczęście uczestniczenia w tym wydarzeniu  
z aparatem fotograficznym. Uważam 
bowiem, że poziom kultury każdego 
wolnego, demokratycznego, dostatnie-
go, wykształconego społeczeństwa... 
mierzy się natężeniem zaangażowania 
ludzi w sprawy publiczne. A te sprawy 
publiczne to udział w wyborach, sto-
warzyszeniach, fundacjach, ale też to 
angażowanie się w sprawy dzielnicy, 
parafii, miasta… To śpiewanie w chó-
rach, granie w teatrach amatorskich, 
orkiestrach… Dawno temu na Śląsku 
było tej działalności dużo, ale wierzę 
że znowu tak będzie, a nawet już tak 
trochę jest...

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Wigilia 2007, godz. 10.19. Stajenka wjechała na rondo w Kamieniu. 

Rozładowywanie konstrukcji z wózka i początek montażu.

U s t a w i a n i a 
betlyjki doglą-
dała  Joasia 
Kucharczak  
i Laurent Nal.

Grupa konstruktorów z Kamienia, czyli 
Kucharczaki, Mandery i Mitrengi.

42 Nr 1/439; styczeń 2008

Abecadło Rzeczy Śląskich

Żeby nam się chciało!
Bardzo mi się podobają te przysłowia czy powiedzenia typu: „Chcieć 

to móc!” albo „Nie chcieć, to gorzej jak nie umieć!” Ponoć nawet wielkie 
starożytne cywilizacje upadły dlatego, że starożytnym Egipcjanom czy 
Rzymianom nic się nie chciało. Więc na Nowy Rok 2008 życzmy sobie 
„chcenia”. A więc: żeby nam się chciało!



Natomiast zdjęcie nr 59/2 przyniosła nam Wanda Kornas. Znajduje się na nim siostra pani Wandy – Ur-
szula Zimończyk (na zdjęciu – nad lewą betonową kulą druga od lewej). Natomiast cała fotografia została 
wykonana – jak twierdzi jej właścicielka – przez fotografa Kojzara przed Szkołą Podstawową w Chwałowicach 
w 1945 roku, podczas półkolonii. Potwierdza to napis na tabliczce trzymanej przez jedno dziecko, który 
brzmi: „Kolonia Letnia dzieci robotników kopalni Chwałowice”. Zdjęcie to, co trzeba koniecznie podkreślić, 
ma bardzo dobrą jakość techniczną. 

Dzisiaj przedstawiamy dwa zbiorowe 
zdjęcia, na których z pewnością nasi Czy-
telnicy rozpoznają znajome budowle oraz 
być może swych krewnych czy znajomych. 
Otóż zdjęcie nr 59/1 zrobiono przed tzw. 
Zakładem Misyjnym Królowej Apostołów 
w Rybniku. Była to szkoła prowadzona 
przez Księży Werbistów, zlokalizowana 
w miejscu dzisiejszej Politechniki przy ulicy 
Kościuszki. Na zdjęciu wykonanym w 1925 r., 
prócz grupy wychowanków uwiecznieni są 
trzej werbiści, a pierwszy z lewej to słynny 
ojciec Emil Drobny, znany m.in. z publi-
kacji historycznych na temat Rybnika. Na 
odwrocie zdjęcia, udostępnionego przez 
panią Krystynę Konieczną, znajdują się 
nazwiska wszystkich uczniów, więc jak 
ktoś ma wątpliwość czy trafnie rozpoznał 
swego przodka, może to skonsultować 
w redakcji „GR”.

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy-
ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, rze czy i osób. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze.  Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi 
mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my!

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 43

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Ka

(cz. 59)
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59/2

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek



„Serca dwa, serduszka małe dwa, ze sobą 
już są tyle lat...” śpiewał "złotym jubilatom" 
zespół „Gama”, a małżonkowie, którzy 
przeżyli wspólnie pół wieku, chętnie mu 
wtórowali: — To przecież o nas — mówili.  

Jedna z bardziej rozśpiewanych w tym gro-
nie Teresa Szymala poznała swojego męża 
Emanuela „na zabawie u Holony” i była to 
miłość od pierwszego wejrzenia. Ślub odbył się 
w rodzinnym gronie: — Do kościółka szliśmy 
piechotą, nie tak jak teraz – samochodami. 
Pogoda była podobna do tej dzisiejszej, raczej 
chłodna — wspomina pani Teresa. Wspólnie 
z mężem, z zawodu stolarzem, który prze-
pracował ponad 42 lata, również na kopalni 
„Rymer”, wychowywała 4 dzieci. Teraz cieszą 
się z 8 wnuków i jednego prawnuka. Mał-
żonkowie z Niedobczyc zgodnie podkreślają, 
że w związku trzeba być ustępliwym: — Ważne 
też, by w jednym człowieku widzieć wszystko, na 
dobre i złe... — mówią. 

Taką dewizą kierowali się też z pewno-
ścią pozostali jubilaci: Marta i Bolesław 
Cyranowie ,  Bronis ława  i  Marian 
Chłopeccy, Julia i Tadeusz Chmielowie, 
Lidia i Józef Dudowie, Róża i Erwin 
Grabolusowie, Helena i Jan Hołkowie, 
Halina i Alfred Holonowie, Krystyna 
i Tadeusz Krawczukowie, Róża i Norbert 
Kapułowie, Rita i Stanisław Lazarowie, 
Weronika i Stefan Macionczykowie, 
Maria i Stanisław Rzońcowie, Jadwiga 
i Paweł Seemannowie, Wanda i Tadeusz 
Smyczkowie, Aniela i Paweł Szymurowie, 
Janina i Henryk Vorreiterowie, Gertruda 
i Erwin Węgrzykowie. Prezydent Adam Fu-
dali, wspólnie z kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Marią Cwenar, wręczył również Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Elżbiecie 
i Marianowi Spólnikom, których połączyła... 
służba wojskowa i szwagier pani Elżbiety: 

— Mój przyszły mąż pochodził 
z Rzeszowa, dlatego na krótkie prze-
pustki nie wracał do swojego rodzin-
nego domu, bo było zbyt daleko, więc 
szwagier zabierał go z sobą — wspomina. 
Państwo Spólnikowie wzięli ślub w czerwcu 
– miesiącu z literką „r” w nazwie, a zabawa 
weselna była huczna – w lokalu. Wychowali 
syna i córkę, mają dwie wnuczki i jedną pra-
wnuczkę. M. Spólnik pracował jako policjant 
– w ostatnich latach jako oficer dyżurny, 
zaś jego żona – zajmowała się domem, choć 
również pracowała dorywczo. Współczesnym 
małżonkom radzą, by w swoich związkach kie-
rowali się tolerancją: — Każdy człowiek ma inne 
upodobania i nie można drugiej osobie narzucać 
– „musisz postępować tak jak ja” — mówi pan 
Marian. Stąd ciche przyzwolenie pani Elżbiety 
na pasję męża, jaką było łowienie ryb... 

Tekst i zdjęcia: S
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Złote Gody

Rozśpiewani jubilaci



2 karty prezentowe wartości 
50 zł każda

Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

2 karty prezentowe wartości 
50 zł każda

Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

Hity na styczeń
Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

Encyklopedia beniaminka
czyli zbiór wiadomości naukowych

Zwierzęta zagrożone gatunki

Wydawnictwo & Drukarnia
Kalendarze ścienne
Wydawnictwo & Drukarnia

tel./fax 032/42 80 88
www.grupainfomax.com

rybnik@grupainfomax.com

2 karnety na 5 seansów 
wartości 50 zł każdy

 Jaskinia solna
Rybnik, ul. Chrobrego 25a, 

tel. 604 348 203

www.carrantuohill.art.pl

4 płyty „Carrantuohill”
„Gramy Wam 20 lat”
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DVD marki GRUNDING

Placówka dbkredyt w Rybniku, 
ul. Sobieskiego 19, tel. 032 429 49 00

2 zaproszenia na obiad/kolację 
wartości 60 zł każde

Pizzeria Italiana Rybnik, 
ul. Hallera 25, 

tel. 32 42 35 757 w. 33

SANBIOS, ul. Sikory 7, 44–100 Gliwice, 
tel./fax 032/23 49 632; 032/23 16 749 

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

Zestaw 
suplementów: 
Pilonyx i Vita Selen 

poprawiających jakość włosów, skóry i paznokci, 
dostępnych w aptekach i sklepach zielarskich 

Krzyżówka

Jadwiga Staniszkis, 
Ja. Próba rekonstrukcji. 
Wyd. Prószyński i S – ka, 
2008.

Autorka – intelektualistka 
i  fascynująca kobieta. Któż nie zna 
jej interesująco starzejącej się twa-
rzy, a w niej krwistych ust? Profesor 
socjologii, zajmująca się w teorii 
tym, co praktycznie przeżywamy 

na co dzień – socjologią polityki i zagadnieniami transformacji 
społeczeństw postkomunistycznych. Napisała o sobie, z dystansem, 
bez osobistych wynurzeń, a jej podejście do rzeczywistości może 
przydać się i nam…

Mobile Internet. Katalog 
produktów 2007/2008. Wyd. 
Westa – Druk, Łódź.

Prawie każdy z nas od czasu do 
czasu staje przed dylematem – jaki 
telefon kupić? W wyborze może nam 
pomóc to obszerne wydawnictwo, gdzie 
w jednym tomie zgromadzono wszystko, 
co kojarzy się nam z elektroniką cyfrową, 
a co producenci przygotowali na najbliższy sezon: od telefonów 
poprzez notebooki, akcesoria PC, GPS i mapy, odtwarzacze MP3, 
telewizory plazmowe i LCD, po kino domowe oraz aparaty i kamery 
cyfrowe. Warto poszperać…

D V D  U l t i m a t u m 
Bourne ’a ,  reż .  Pau l 
Greengrass. Dystrybucja 
TiM. Sp. z o.o.

Trzeci po „Tożsamości Bourne’a” 
i „Krucjacie Bourne’a” film o taj-
nym zabójcy, który stracił pamięć i 
jest ścigany przez swoich młodszych 
kolegów z branży. W głównej roli 

laureat Oscara za scenariusz „Buntownika z wyboru” Matt Damon. 
Młodszym kinomanom przypominamy, że pierwszym odtwórcą 
roli Bourne’a we wcześniejszym filmie był Richard Chamberlain 
i, w porównaniu z Damonem, wydawał się jakiś bardziej 
ludzki…

CD Rafał Blechacz, Prelu-
dia Chopina. Deutsche Gra-
mophon. Universal Music 
Polska.

Debiutancka płyta zwycięzcy Między-
narodowego Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina w 2005 r., nagrana 
w jednym z najbardziej prestiżowych wydawnictw muzycznych 
w Europie. Zawiera 24 preludia z op.28, Preludium As–dur , 
Preludium cis–moll oraz 2 nokturny. (…) Jeśli chcesz zrozumiec 
Chopina, musisz posłuchać Rafała Blechacza… – pisali zagra-
niczni recenzenci muzyczni. Czy może być lepsza rekomendacja? 

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wy raz, któ ry po wsta nie z liter w polach ozna czo nych kropkami. 
Rozwiązania na kartkach pocz to wych pro si my przysyłać do re dak cji na adres: „Ga ze ta Ryb-
nic ka”, Rynek 12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik do 11 lutego br. 

SANBIOS, ul. Sikory 7, 44–100 Gliwice, 
tel./fax 032/23 49 632; 032/23 16 749 

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

Zestaw 
suplementów: 
Pilonyx i Vita Selen 

poprawiających jakość włosów, skóry i paznokci, 
dostępnych w aptekach i sklepach zielarskich 
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Konkurs świąteczny – rozwiązanie
Konkursowe hasło, które należało odgadnąć brzmi „Nasza pasterka”, a dzielnice, z których 

przybyli święci to: Chwałowice, Orzepowice, Zamysłów, Paruszowiec, Maroko, Kamień, 
Chwałęcice, Boguszowice, Wielopole, Kłokocin i Ligocka Kuźnia. 

Dodatkowym utrudnieniem był nasz błąd w wezwaniu parafii w Zamysłowie, które 
poprawnie brzmi: Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ale czytelnicy 
bez problemów sobie z nim poradzili.

Dla potrzeb konkursu nazwy dwóch dzielnic: Maroka–Nowin i Ligoty–Ligockiej Kuźni, 
wykorzystaliśmy tylko połowicznie, ale i to nie było przeszkodą. 

Lista nagrodzonych: Patrycja Dobroczyńska z Rybnika (DVD); Sylwia Szatkowska z Ryb-
nika („Encyklopedia Beniaminka”); Wiesława Dzikowska z Czyżowic („Zwierzęta – zagrożone 
gatunki”); Daniela Kuczera z Rybnika i Andrzej Topolnicki z Niedobczyc (karnet prezento-
wy Empik); Mirela Palut z Rybnika i Karina Gruszka z Raciborza (zaproszenie do pizzerii); 
Bronisława Szymura z Rybnika i Jan Heliosz z Rydułtów (karnet do Jaskinii Solnej); Irena 
Strzebińczyk, Halina Świerczyńska i Gizela Szewczyk z Rybnika (zestaw suplementów).

Szczęśliwcom, gratulujemy!

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 45
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Doroczna Gala Rybnickiej 
Koszykówki odbyła się tym 
razem w dniu finału Wielkiej 
O r k i e s t r y  Ś w i ą t e c z n e j 
Pomocy. 

Wybór terminu nie był oczywi-
ście przypadkowy, działacze obu 
rybnickich koszykarskich klubów 
postanowili wesprzeć dzieło największego 
dobroczyńcy wśród dyrygentów Jurka Owsiaka 
i zagrać dla jego niezwykłej orkiestry. W drugą 
niedzielę stycznia w hali sportowej popularnego 
„Ekonomika”, gdzie swoje mecze rozgrywają na 
co dzień I–ligowi koszykarze MKKS–u Rybnik, 
odbył się towarzyski mecz, w którym w poszcze-
gólnych kwartach ekstraligowy zespół rybnickich 
koszykarek zmierzył się kolejno z drużynami 
samorządowców, policjantów, dziennikarzy 
i wreszcie koszykarzy MKKS–u. Sam wynik tej 
wyjątkowej rywalizacji był oczywiście sprawą 
drugorzędną. Na pierwszy ogień poszli samorzą-
dowcy. Silną grupę, której coachem został sam 
prezydent Adam Fudali stworzyli wiceprezydent 
Michał Śmigielski, przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk oraz radni: Piotr Kuczera, 
Kazimierz Salamon i Henryk Cebula. Siłę ude-
rzeniową zespołu miał wzmocnić wypożyczony 
z sejmowej reprezentacji poseł Grzegorz Janik. 
Samorządowców, którym, było nie było, mają 
trochę do zawdzięczenia, koszykarki potrakto-
wały chyba najbardziej serio i pewnie wygrały 
tą kwartę 19:7. Samorządowcy okazali się, nie-
stety, marnymi strzelcami – Kazimierz Salamon 
dwukrotnie trafił w boczną krawędź tablicy 
z koszem; nie lepiej wypadł przedstawiciel opo-
zycyjnej PO Piotr Kuczera, który również rzucał 
niecelnie, choć z rzadko spotykaną na polskich 
parkietach finezją. 

— Złożymy oficjalny protest, nasze przeciwnicz-
ki komunikując się z sobą na parkiecie, używały 
gestów, z których nasza drużyna kompletnie nic nie 
rozumiała i dlatego się trochę pogubiła — żartował 

po meczu prezydent Fudali. — Zabawa była 
świetna, a przy okazji wspomogliśmy orkiestrę 
Owsiaka, co było w sumie chyba najważniejsze.

W kwarcie drugiej z rybnickimi koszykarka-
mi zmierzyła się rosła reprezentacja komendy 
miejskiej policji, mająca w swym dorobku dwa 
tytuły mistrzów śląskiego garnizonu. Policjanci 
zagrali bardzo skutecznie i po odrobieniu 
punktowego deficytu, jaki pozostawili po sobie 
samorządowcy, wyprowadzili drużynę gości na 
prowadzenie. Utrzymali je również dziennika-
rze, którzy wbrew temu, co można by sądzić, 
biorąc pod uwagę choćby tylko liczbę rybnickich 
tytułów prasowych, wystawili skromną reprezen-
tację z jednym jedynym rezerwowym. Najwięcej 
efektownych koszykarskich popisów sympatycy 
koszykówki naoglądali się w ostatniej kwarcie, 
w której koszykarki zmierzyły się z koszykarza-
mi, podopiecznymi trenera Środy. Rywalizacja 
na parkiecie przebiegała w bardzo przyjaciel-
skiej atmosferze, czego najlepszym dowodem 
było rozluźnienie szyków obronnych po jednej 
i drugiej stronie. Obie drużyny imponowały 
celnością i gdzieś w środku kwarty zaaplikowały 
sobie nawzajem serię sześciu rzutów za 3 pkt. 
Ostatecznie i oficjalnie mecz koszykarek Utexu 
ROW–u Rybnik ze sztafetową drużyną gości 
zakończył się satysfakcjonującym obie strony 
remisem 88:88, choć uważni obserwatorzy za-
uważyli, że to koszykarze zakończyli mecz mając 
na swym koncie o jeden punkt więcej.

Atmosfera sportowej zabawy sprzyjała or-
kiestrowym, dobroczynnym licytacjom. Na roz-
grzewkę zlicytowano kilka klubowych kalendarzy 

drużyny koszykarek, potem przyszła kolej na 
prawdziwe sportowe pamiątki. Grająca w Ryb-
niku już drugi sezon Agnieszka Jaroszewicz 
wystawiła na sprzedaż swoją reprezentacyjną 
koszulkę, w której grała w pamiętnych dla pol-
skiej koszykówki mistrzostwach Europy, które 
w 1999 roku odbyły się w katowickim Spodku 
i zakończyły się zwycięstwem Polek. Licytację 
sprawnie poprowadził trener rybnickich koszy-
karek Mirosław Orczyk. Za 250 zł wylicytowała 
ją Katarzyna Kłoda z Rybnika. — Kupiłam ją 
dla mojej 11–letniej córki Ewy, która trenuje 
w drużynie RMKS–u i właśnie wczoraj wyje-
chała na wakacyjny obóz — powiedziała nam 
szczęśliwa mama. Jeszcze większym wzięciem 
cieszyła się klubowa koszulka Utexu ROW–u 
Rybnik z autografami wszystkich zawodniczek. 
Tzw. spółdzielnię założyło kilku sympatyków 
koszykówki, ale siły zjednoczyli również rybniccy 
samorządowcy. Ostatecznie za 560 zł wykupili 
ją ci ostatni, ale Adam Fudali zdecydował, 
że od razu przekażą ją ponownie do zlicytowania 
i tym sposobem konto orkiestry wzbogaciło się 
o kolejnych 400 zł. W czasie koszykarskiej gali 
zlicytowano też piłkę z autografami rybnickich 
koszykarek i najnowsze kalendarze narodowej 
reprezentacji koszykarek, o które postarał się 
dyrektor KKS–u Adam Greczyło. Atmosfera 
była iście olimpijska, a zabawa znakomita, tym 
bardziej, że przyniosła wymierne, charytatywne 
rezultaty. Aukcje sportowych pamiątek przynio-
sły 1660 zł, zaś łączny dochód z imprezy wyniósł 
ponad 2 tys. zł. 

Stracili tytuł
Reprezentacja Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki nie 

obroniła tytułu najlepszej amatorskiej ligi na Śląsku. Mistrzostwa 
z udziałem reprezentacji pięciu amatorskich lig, rozgrywane systemem 
każdy z każdym, odbyły się 12 i 13 stycznia w Goczałkowicach. Swój 
udział w turnieju „rybniczanie” rozpoczęli od trzypunktowej porażki 
z gospodarzami potem pewnie 91:66 pokonali amatorów z Bytomia. 
W niedzielnych meczach 82:62 pokonali drużynę z Rudy Śl., 
zaś w ostatnim swoim meczu przegrali z reprezentacją ligi z Bielska 
Białej 66:80. By zdobyć tytuł mistrzowski reprezentacja RALK musiała 
wygrać z Bielskiem różnicą przynajmniej dwóch koszy. Początek był 
obiecujący: do przerwy „rybniczanie” prowadzili różnicą pięciu punk-
tów, ale kwarta trzecia okazała się katastrofą i nasi amatorzy przegrali ją 
7:34, i choć w czwartej znów przeważali wygrać meczu już nie zdołali. 

Aż 96 pkt z łącznego dorobku 304 pkt, wywalczonych przez rybnicką 
reprezentację zdobył Michał Heliosz z drużyny WSHE Wodzisław, 
który prowadzi również w klasyfikacji najlepszych strzelców  rybnickiej 
ligi. 42 pkt zdobył Bartosz Polnik, zaś po 30 Krzysztof Kaczmarczyk 
i Ksawery Fojcik.

Barwy RALK reprezentowali: Tomasz Gołysz, Krzysztof Kacz-
marczyk, Paweł Rajnhold i Przemysław Bednarek z MNTR Rybnik, 
Krzysztof Harlak i Jakub Cuber z Chrobrego Jastrzębie, Bartosz Po-
lnik z Primo ROW, Michał Grzonka z ARX Rybnik, Michał Heliosz 
z WSHE Wodzisław Śl., Ksawery Fojcik z Longman Boys Katowice 
i Przemysław Strzebińczyk.

Wyniki meczów: Rybnik – Goczałkowice 65:68 (9:11, 19:18, 16:32, 
21:7); Rybnik – Bytom 91:66 (25:15, 25:24, 26:10, 15:17); Rybnik – Ruda 
Śl. 82:62 (30:18, 26:14, 12:20, 14:10); Rybnik – Bielsko-Biała 66:80 
(21:17, 16:15, 7:34, 22:14). 

Koszykarska 
„orkiestra”

oczywi-
acze obu 

w 

Koszykarska 
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Z notatnika strażnika miejskiego
Winne czerwone światło? 
W nocy z 14 na 15 grudnia funkcjonariusze SM 

zauważyli na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej 
i Konarskiego zniszczony sygnalizator świetlny. 
Świadkowie wydarzenia przekazali strażnikom 
rysopis sprawców i kierunek w jakim się udali. 
Strażnicy rozpoczęli poszukiwania i już wkrótce 
„namierzono” dwóch podejrzanych w okolicach 
ul. Trzech Krzyży. Na widok strażników obydwaj 
podejrzani rzucili się do ucieczki. Pościg trwał 
krótko i mężczyźni zostali ujęci. Może zbyt 
długo „mieli” czerwone światło?

Prawie spokojne święta...
Święta w naszym mieście upłynęły dosyć 

spokojnie. Właściwie jedynym poważnym 
zdarzeniem było zgłoszenie z 25 grudnia, do-
tyczące mężczyzny leżącego w parku przy ul. 
Wieniawskiego. Okazało się, że mężczyzna źle 
się poczuł. Po przybyciu na miejsce strażnicy 
wezwali pogotowie. 

Uciekinier....
2 stycznia wieczorem został zaobserwowany 

na pl. Kopernika młody, podejrzanie zachowu-
jący się człowiek, który dodatkowo spożywał 
alkohol na tymże placu. Na miejscu pojawił 
się patrol SM. Mężczyzna został poproszony  
o wylegitymowanie, utrzymywał jednak, że nie 

posiada przy sobie dokumentów. W związku  
z tym został przewieziony na komendę policji, 
gdzie okazało się, że jest uciekinierem z ośrodka 
opiekuńczo–wychowawczego. Zwykle, ktoś 
kto ucieka, stara się pozostać niezauważony 
i jak najszybciej wtopić się w tłum i zniknąć. 
Przynajmniej tak to wygląda na filmach. No cóż, 
film swoją drogą, życie swoją...

Depresja zimowa?
Tego samego dnia około godz. 19.00 do ko-

mendy SM zadzwonił mężczyzna z informacją, 
iż ma zamiar wkrótce popełnić samobójstwo. 
Strażnicy szybko zidentyfikowali miejsce  
w którym znajdował się mężczyzna. Desperat 
dzwonił z budki telefonicznej przy ul. Hallera. 
Jak się okazało mężczyzna był pod wpływem 
alkoholu i zachowywał się bardzo agresywnie. 
23–letni rybniczanin został przewieziony do 
szpitala psychiatrycznego. Być może jest to 
efekt zbyt małej ilości promieni słonecznych, 
które jak wiadomo, wpływają na nasze samo-
poczucie, czyli tzw. „depresja zimowa”. Jak 
widać alkohol, który być może ma właściwości 
rozweselające, nie jest tutaj najlepszym lekar-
stwem. Polecamy raczej wycieczki do ciepłych 
krajów, a dla wszystkich znużonych brakiem 
słońca, mamy dobrą wiadomość: dzień staje się 
już coraz dłuższy. 

Tragedia
3 stycznia o godz. 14.00 na komendę SM 

zadzwonili mieszkańcy domu przy ul. 3 Maja. 
Martwili się oni o swoją sąsiadkę, która zwykle 
rankiem przychodziła do nich, ale tego dnia tak 
się nie stało. Na miejsce udał się patrol SM, jednak 
mieszkanie było zamknięte i nikt nie odpowiadał 
na wezwanie. W tej sytuacji wezwano administra-
tora budynku. Po wejściu do mieszkania okazało 
się, że kobieta nie żyje. Podobno dzień wcześniej 
skarżyła się na dolegliwości związane z sercem.

„Wojna” na placu Wolności 
W związku z tym, że mieszkańcy naszego miasta 

ciągle mają kłopoty z rozpoznawaniem znaków 
drogowych i w dalszym ciągu jeżdżą w centrum 
miasta „na pamięć”, przypominamy po raz kolejny, 
(który to już raz?) o zmianie regulacji ruchu samo-
chodowego na pl. Wolności. Jak się zdaje, sytuacja 
na tym skrawku naszego miasta zaczyna przypo-
minać swoistą „wojnę” między kierowcami, którzy 
nagminnie łamią przepisy związane z parkowaniem, 
a strażnikami. Obie strony sięgają po coraz ostrzej-
szy „arsenał” środków. SM kończy z pouczeniami 
i zaczyna zakładanie blokad na koła i wystawianie 
mandatów. Karą będzie także czas oczekiwania 
na ściągnięcie blokady. Jesteśmy ciekawi reakcji 
kierowców, kiedy nie będzie już można „(na)brać” 
strażników na upomnienie słowne.  

Zwycięstwo da finał 
Koszykarki Utexu ROW Rybnik odniosły w swojej 

hali piąte zwycięstwo w młodych jeszcze rozgrywkach 
ligi środkowoeuropejskiej. Tym razem po emocjonującym 
meczu pokonały 70:60 drużynę Viktorii Koszyce. Mecz był 
bardzo emocjonujący, a rybniczanki zapewniły sobie zwycię-
stwo dopiero w samej jego końcówce, gdy zdobyły 10 pkt nie 
tracąc ani jednego. Pod nieobecność kontuzjowanej Nikity 
Bell, zespół poprowadziła do zwycięstwa Marquetta Dickens, 
zdobywczyni 22 pkt. Za sprawą korzystnych dla rybniczanek 
wyników innych spotkań tej rundy, podopieczne Mirosława 
Orczyka wciąż mają szansę na awans do „final four”. Muszą 
spełnić tylko jeden warunek i 6 lutego pokonać na swoim 
parkiecie drużynę Sokola Hradec Kralove.

Trener Mirosław Orczyk nie ukrywa, że na pucharowe 
mecze, na które z zasady przychodzi mniej kibiców, zespół 
trudniej mu zmobilizować. Korzyścią płynącą z tych pucharo-
wych spotkań jest natomiast możliwość skonfrontowania się 
z nieznanymi bliżej drużynami, które grają w sposób bardzo 
zróżnicowany i odmienny od tego, z czym na co dzień spoty-
kają się w rozgrywkach krajowych.

W kilku ostatnich meczach ligowych rybniczanki z powo-
dzeniem walczyły o punkty. W połowie stycznia w wyjazdo-
wym meczu pokonały 72:59 ŁKS Łódź. Zwycięstwo to jest 
tym cenniejsze, że w 17. minucie meczu parkiet opuściła 
kontuzjowana liderka drużyny Nikita Bell. Jak się później oka-
zało – doznała skręcenia stawu skokowego. Zdaniem lekarzy 
opiekujących się koszykarkami ROW–u, kontuzja nie jest aż 
tak poważna i wiele wskazuje na to, że już 30 stycznia Bell 
zagra w wyjazdowym meczu  z Cukierkami Odrą Brzeg. Tre-
nerowi Orczykowi marzy się  słodkie zwycięstwo ze znacznie 
niżej notowanymi rywalkami. W meczu 16. kolejki  19 stycznia  
Utex ROW  Rybnik miał się zmierzyć w hali w Boguszowicach  
z CCC Polkowicami, ale ze względu na występy w europejskich  
pucharach, spotkanie to zostało przełożone.

Niepokonani
Jako niepokonani zakończyli zasadniczą część ligowych rozgrywek 

młodzi III–ligowi siatkarze Volleya Rybnik. Kropkę nad „i” postawili  
w meczu ostatniej kolejki, wygrywając gładko 3:0 z drużyną z Mysłowic. W tabeli 
podopieczni trenerów Wojciecha Kasperskiego i Lecha Kowalskiego aż o 17 pkt 
wyprzedzili drugi zespół – Norwid II Częstochowa. Ale do II ligi jeszcze daleka 
droga. W drugiej połowie lutego w Częstochowie oraz na przełomie lutego i mar-
ca, w Rybniku zostaną rozegrane dwa turnieje eliminacyjne z udziałem czterech 
najlepszych drużyn tej grupy. Dwie najlepsze w bilansie obu turniejów zespoły 
awansują do dalszych eliminacji. W kolejnym turnieju spotkają się z mistrzami  
i wicemistrzami województw lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. 

Zmiany w RKM
Nastąpiły kolejne zmiany kadrowe w zespole żużlowców RKM–u. Po 

pięciu latach spędzonych w rybnickim klubie, na zmianę barw zdecydował się 
Rosjanin z polskim obywatelstwem Roman Poważny. W 2003 roku walnie przy-
czynił się do awansu drużyny RKM–u do ekstraligi, ale w ostatnich sezonach 
częściej irytował rybnickich kibiców swą postawą na torze niż zachwycał. Co 
ciekawe, zawodnik ten, jak pokazują żużlowe statystyki, znacznie lepiej radził 
sobie w meczach wyjazdowych. W 2006 roku wspólnie z Romanem Chromikiem 
zdobył brązowy medal mistrzostw Polski par klubowych. To pierwszy, historyczny 
medal wywalczony przez reprezentantów RKM–u w mistrzostwach kraju w 
kategorii seniorów. Do tej pory medale mistrzostw Polski zdobywali wyłącznie 
rybniccy juniorzy.

Na razie rybnicki klub ma opuścić na rok świeżo upieczony senior Wojciech 
Druchniak, który znalazł dla siebie miejsce w II–ligowym zespole krośnieńskich 
„wilków”. Ubiegłoroczny sezon nie był dla Druchniaka szczególnie udany, stąd 
decyzja o startach w gronie drugoligowców.

Po pozyskaniu z innych klubów Piotra Świderskiego i Macieja Kuciapy, włoda-
rze RKM–u prowadzili negocjacje z wychowankiem ROW–u i RKM–u Rybnik 
Mariuszem Węgrzykiem, który ostatnie sezon spędził w Intarze Ostrów Wlkp.  
Gdy już wszystko było rzekomo uzgodnione, z podpisania umowy wycofał się 
RKM. Stało się to na dwa tygodnie przed końcem sezonu transferowego. 
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Budżet na 2008 rok (omówienie)
1. Osią budżetu Miasta Rybnika na 2008 rok jest budowa kanalizacji 

sanitarnej w dzielnicach, wkraczająca w końcowy dwuletni okres, i zwią-
zane z nią rozliczenia finansowe w zakresie środków Funduszu Spójności. W 
programach inwestycyjnych, oprócz kanalizacji sanitarnej, dominują zadania 
drogowe, renowacje, modernizacje i budowa nowych budynków mieszkal-
nych, odnowa i rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej oraz basen kryty i 
hala widowiskowo-sportowa w Dzielnicy Boguszowice. Priorytetowe zadanie 
modernizacji DK 78 w zasadzie dobiegło końca; w 2008 roku dokonane 
zostaną ostateczne rozliczenia i spłata prefinansowania w ramach SPO–T. 

Budżet 2008, podobnie jak w 2007 roku, uwzględnia szansę, jaką daje nowa 
europejska Perspektywa Finansowa (lata 2007–2013). Rok 2007 zweryfiko-
wał jednak pierwotny optymizm, gdyż ciągle nie ma wiążących decyzji, a w wielu 
poziomach jeszcze nawet nie są przyjmowane wnioski. Miasto, poprzez budżet 
2008, jest jednak przygotowane na szybką, jak najszerszą absorpcję środków unij-
nych na zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także innych programów 
i funduszy. Na część zadań, na które ubiegamy się o dofinansowanie, a które już 
są realizowane lub zadecydowano o ich realizacji, zabezpieczono środki własne w 
2008 roku w całości. Uzyskanie na te zadania środków unijnych poprawi kondycję 
finansową Miasta. W dochodach 2008, w przeciwieństwie do lat poprzednich, nie 
ujęto wnioskowanych środków unijnych, na które jeszcze nie podpisano umów. 
Na zadania te jednak zarezerwowano już środki własne w wydatkach. Jeśli decyzje 
co do środków unijnych będą dla Miasta korzystne, można będzie niezwłocznie 
przystąpić do realizacji, bez obaw co do możliwości budżetowych w zakresie 
dofinansowania środków unijnych ze środków własnych.

Prognoza wieloletnia wynikająca z zestawienia przepływów pieniężnych 
jest wprawdzie stabilna, jednak bardzo napięta i nie ma absolutnie żad-
nych rezerw na realizację nowych zadań w najbliższych latach.

Dotychczasowa proinwestycyjna polityka Miasta przynosi efekty dla 
budżetu. Zwiększa się sukcesywnie liczba nowych podatników i rosną progno-
zowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na 2008 rok uchwalono 
stawki podatków lokalnych na poziomie niższym od ustawowych stawek mak-
symalnych, jednak nieco wyższe niż w roku 2007. Zachętą do inwestowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej w 4 strefach pogórniczych (poprzemy-
słowych) są obowiązujące zwolnienia w podatku od nieruchomości. Sukcesem 
uchwały Rady Miasta w tej sprawie jest zakupienie przez przedsiębiorców 
terenów po byłej Hucie Silesia niemal w całości i w znacznej części tereny 
te już obecnie służą ich działalności gospodarczej. Pomoc Miasta poprzez 
zwolnienia podatkowe ma w tym procesie istotne znaczenie. 

Zachętą dla bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej 
jest utrzymanie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji. Wsparciem dla 
drobnych kupców jest również utrzymanie na aktualnym poziomie stawek 
opłaty targowej, obniżonych w 2006 roku o około 16%. 

2. Dochody budżetu miasta zamykają się kwotą   478.481.767,95 zł. 
Najpoważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:
A. dochody własne – 249.467.964,56 zł (52,1%), w tym:

• wpływy z podatków:  68.125.000 zł
od nieruchomości (61.825 tys. zł), od środków transportowych (3.100 

tys. zł), od czynności cywilnoprawnych (2.400 tys. zł), rolnego (525 tys. zł), 
dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 
(175 tys. zł), od spadków i darowizn (50 tys. zł),  leśnego (50 tys. zł),
• wpływy z opłat:  12.746.000 zł

eksploatacyjnej (3.921 tys. zł), skarbowej (2.600 tys. zł), koncesyjnych 
z  ustawy antyalkoholowej (2.500 tys. zł), za rejestrację pojazdów i za wydanie 
praw jazdy (1.880 tys. zł), targowej (1.700 tys. zł), od posiadania psów (120 tys. 
zł), produktowej (25 tys. zł), 
• dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe  19.995.950 zł

Zarząd Transportu Zbiorowego (11.650 tys. zł), Rybnickie Służby Ko-
munalne (3.314,1 tys. zł), Miejski Dom Pomocy Społecznej (1.227 tys. zł), 
Zarząd Zieleni Miejskiej (816,6 tys. zł), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
(780 tys. zł), Centrum Rekreacji i Rehabilitacji ,,BUSHIDO” (301 tys. zł), 
Ośrodek Leczniczo–Rehabilitacyjny (251,8 tys. zł), Straż Miejska (250 tys 
zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (66 tys. zł), Zespół Ognisk Wychowawczych 
(9,4 tys. zł) oraz wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości (550 tys. 
zł), czynsze dzierżawne (650 tys. zł) i wpływy administracyjne (130 tys. zł),
• dochody ze sprzedaży majątku  26.000.000 zł,
• odsetki od środków finansowych gromadzonych 
   na rachunkach bankowych   3.000.000 zł,
• odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 
   stanowiących dochody Miasta   1.621.000 zł, 

• dotacje z budżetów innych jednostek 
   samorządu terytorialnego  8.454.715,56 zł
– na zadania realizowane na podstawie porozumień: budowa kanalizacji sanitar-

nej (Gaszowice i Jejkowice – 6.090,8 tys. zł), funkcjonowanie Biura Realizacji 
Projektu (60 tys. zł), lokalny transport zbiorowy (680 tys. zł), Dom Dziecka 
(558 tys. zł), Powiatowy Urząd Pracy (438 tys. zł), Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności (232 tys. zł), rodziny zastępcze (161,8 tys. zł), 
Biblioteka Publiczna (71,6 tys. zł), Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna (70 
tys. zł), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (61,6 tys. zł), Przedszko-
la niepubliczne (18,9 tys. zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej (11,9 tys. zł),

• inne dochody należne Miastu na podstawie 
   odrębnych przepisów  3.198.400 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności oraz wpływy 
z reklam (2.628 tys. zł), wpływy za czynności egzekucyjne (50 tys. zł), 25% 
wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (333,5 tys. zł) 
oraz pozostałe dochody (186,9 tys. zł),
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  100.000.000 zł, 
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  6.300.000 zł,
B. subwencja ogólna z budżetu państwa      102.117.448 zł (21,3%)
• część oświatowa na prowadzenie szkół  96.147.645 zł,
• część równoważąca  5.969.803 zł, 
C. dotacje celowe z budżetu państwa         36.620.326,48 zł (7,6%)
•  na zadania własne  1.944.232 zł

zasiłki okresowe (726.740 zł), program dożywiania (281.086 zł), zadania 
realizowane przez pracowników socjalnych OPS (936.406 zł). 
• na zadania z zakresu administracji rządowej  33.486.754 zł

administracja publiczna (737.695 zł), świadczenia rodzinne (21.438.014 
zł), pomoc społeczna (1.228.625 zł), Ośrodki wsparcia (843.932 zł), nadzór 
budowlany (357.810 zł), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
(5.950.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (1.938.232 zł), Powia-
towy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (652.300 zł), prace 
geodezyjno–kartograficzne (102.397 zł), gospodarka gruntami i nieruchomo-
ściami Skarbu Państwa (141.267 zł), komisje poborowe (41.000 zł), obrona 
cywilna (34.482 zł), prowadzenie rejestru wyborców (21.000 zł),
• na zadania związane z realizacją programów 
   Unii Europejskiej   1.189.340,48 zł

dofinansowanie z budżetu państwa (25%) zadań:
– Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek   1.216.571,64 zł,
– Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych  781.854,75 zł,
– Odziedzicz pracę w ramach EQUAL  190.914,09 zł.
D. dotacje z budżetu Unii Europejskiej        88.831.711,12 zł (18,6%)

• Fundusz Spójności – na kanalizację sanitarną  75.137.790,00 zł,
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  10.776.865,08 zł,
– ZPORR:  1.345.492,95 zł
– Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek   11.251.567,56 zł,
– Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno–rekreacyjne 
   na terenie zabytkowej kopalni Ignacy  93.925,39 zł,
– SPO–T Modernizacja Drogi Krajowej   789.431.372,13 zł,
• Europejski Fundusz Społeczny  2.917.056,04 zł
– Równy start w przyszłość –
   wyrównywanie szans edukacyjnych  2.344.313,78 zł,
– Odziedzicz pracę w ramach EQUAL  572.742,26 zł.

E. Inne dotacje 1.444.317,79 zł (0,3%)
• środki Funduszu Pracy na realizację programów 
   na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
   skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  524.700,00 zł,
• środki Funduszu Dopłat (BGK)  919.617,79 zł.

3. Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 607.877.829,12 zł, 
z czego na realizację inwestycji przeznacza się 252.515.141,02 zł (tj. 41,54%). 
Najważniejszymi dziedzinami finansowanymi z budżetu Miasta są:

– gospodarka komunalna i ochrona środowiska 205.612.479,28 zł (33,82%)
– oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 155.791.712,53 zł (25,62%)
– opieka społeczna 61.887.066,35 zł (10,17%)
– transport i łączność 59.205.981,85 zł (9,74%)
– administracja publiczna 30.061.291,38 zł (4,95%)
– gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 19.748.066,51 zł (3,25%)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.966.800,00 zł (1,98%)
– kultura fizyczna i sport 14.805.860,00 zł (2,44%)
– ochrona zdrowia 6.582.745,00 zł (1,09%).
– bezpieczeństwo publiczne 
   i ochrona przeciwpożarowa 13.283.231,22 zł (2,19%)
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem 205.612.479,28 zł
W ramach tego działu na inwestycje komunalne zaplanowano kwotę 

193.249.110,28 zł, w tym: 160.964 tys. zł, na kontynuację rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej, 21.052 tys. zł na uporządkowanie gospodarki ściekowej, 6.349 tys. zł na 
budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych, 2.182 tys. zł na zamknięcie 
i rekultywację II kwatery składowiska odpadów komunalnych (zadanie wytypowane 
do dofinansowania ze środków unijnych - w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego) oraz 2.670 tys. zł  na budowę wodociągów w dzielnicach miasta.

W wydatkach bieżących ujęto między innymi środki na utrzymanie zieleni 
w mieście (4.765 tys. zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (4.320 tys. zł), na 
oczyszczanie miasta i gospodarkę odpadami (2.395 tys. zł), wyburzenie 6 
budynków przy ul. Hallera (300 tys. zł), opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 
(268 tys. zł) oraz dekorację świąteczną miasta (132 tys. zł). 

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – ogółem 155.791.712,53 zł
Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję w wydatkach bieżących 

budżetu miasta i obejmuje głównie dotacje dla oświatowych zakładów budże-
towych, które w 2008 roku wynoszą łącznie 135.666.943,44 zł, w tym dla:

– szkół podstawowych  39.126.153,14 zł
– zespołów szkolno–przedszkolnych  6.081.229,59 zł
– gimnazjów  21.648.461,51 zł
– zespołów szkół ponadpodstawowych  12.825.033,64 zł
– liceów ogólnokształcących  5.046.358,00 zł
– zespołów szkół zawodowych  22.046.273,56 zł
– OPP ,,Przygoda” w dz. Smolna  702.235,00 zł
– Młodzieżowego Dom Kultury w dz. Maroko–Nowiny 1.080.179,00 zł
– szkolnictwa specjalnego  10.282.373,00 zł
– przedszkoli  15.300.828,00 zł
– Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej  1.527.819,00 zł.
Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki między innymi na: dotacje 

dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświato-
wo–wychowawczych prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora 
finansów publicznych (łącznie 5.684.500 zł), funkcjonowanie Miejskiego 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (1.234 tys. zł) oraz na dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli (684 tys. zł). 

Na inwestyc je  oświatowe zaplanowano wydatki  w kwocie  
ogółem 5.965.435 zł, w tym:
– odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych
   – budowa sal gimnastycznych przy II LO i Gimnazjum nr 2  – 2.273.800 zł,
– odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek 
   edukacyjnych II etap – budowa boiska przy ZSP 3   – 446.635 zł. 
Na realizację  w/w zadań miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych,
– wymiana okien i drzwi w szkołach i przedszkolach   – 2.275 tys. zł,
– modernizacja boisk   – 450 tys. zł, 
– dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego w Specjalnym Zespole  
   Szkolno–Przedszkolnym – ,,Szkoła Życia”, dz. Maroko–Nowiny  – 200 tys. zł,
– wymiana instalacji c.o. w Przedszkolu nr 41, dz. Maroko–Nowiny  – 200 tys. zł.

Na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 4.665 tys. zł, w tym: 
szkoły podstawowe i zespoły szkolno–przedszkolne – 1.661 tys. zł, gimnazja 
– 930 tys. zł, przedszkola – 865 tys. zł, szkoły zawodowe – 767 tys. zł, zespoły 
szkół ponadpodstawowych – 144 tys. zł, placówki wychowania pozaszkolnego 
– 120 tys. zł, szkolnictwo specjalne – 93 tys. zł, Rybnickie Centrum Edukacji 
Zawodowej – 47 tys. zł, licea ogólnokształcące – 29 tys. zł oraz pozostałe 
obiekty – 9 tys. zł. 

Ponadto w wydatkach Zarządu Transportu Zbiorowego ujęto 756 tys. zł 
na dowożenie uczniów do szkół.

Opieka społeczna – ogółem  61.887.066,35 zł
W jej ramach finansowane są m.in.:

– świadczenia rodzinne  21.438.014 zł
– dodatki mieszkaniowe  5.500.000 zł
– Ośrodek Pomocy Społecznej (zespoły problemowe, 
   pracownicy socjalni, administracja)  4.859.080 zł
– zasiłki i pomoc w naturze  3.656.740 zł
– usługi opiekuńcze  545.898 zł
– program dożywiania dzieci w szkołach  731.086 zł
– Zespół Ognisk Wychowawczych  2.161.290 zł
– Dom Dziecka  1.649.850 zł
– Rodzinne Domy Dziecka nr 1 i 2  339.620 zł
– usamodzielnienie wychowanków placówek 
   opiekuńczo–wychowawczych  316.224 zł
– odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych 
   i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu  1.587.034 zł 
– rodziny zastępcze  2.833.505 zł

– stan aktualny: 6 zawodowych (31 dzieci), 123 niezawodowe, z tego 103 
spokrewnione (136 dzieci) i 20 niespokrewnionych (32 dzieci)

– Miejski Dom Pomocy Społecznej  3.976.100 zł
– Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  885.888 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Cogito Noster”  611.487 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii  399.830 zł 
– Powiatowy Urząd Pracy  1.981.738 zł
– Żłobek ,,Skrzat”  750.600 zł

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 3.868.449 zł, w tym: na rozbu-
dowę infrastruktury społecznej dla potrzeb dzielnicy Paruszowiec–Piaski 
– 2.980.829 zł (równocześnie miasto ubiega się o dofinansowanie zadania ze 
środków unijnych) oraz na  modernizację (II etap) budynku Domu Dziecka 
przy ul. Powstańców – 800 tys. zł.  

Na remonty w tym dziale przewidziano 921 tys. zł, w tym: Ośrodek In-
terwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego – 300 tys. zł, Żłobek 
społeczny ,,Skrzat’’, ul. Dąbrówki – 291 tys. zł,  Miejski Dom Pomocy 
Społecznej, ul. Żużlowa – 120 tys. zł, Środowiskowy Dom Samopomocy 
,,Cogito Noster”, ul. Andersa – 76 tys. zł, Zespół Ognisk Wychowawczych, 
ul. Barbary 22 – 50 tys zł .

Transport i łączność – ogółem   59.205.981,85 zł
Na inwestycje drogowe przewidziano kwotę 18.582.883 zł, z czego 

3.297.888 zł to środki zaplanowane do pozyskania z EFRR (SPO–T). 
Na remonty dróg oraz ich utrzymanie przeznacza się kwotę w wysokości 

16.926 tys. zł.
Dla Zarządu Transportu Zbiorowego, na wydatki związane z funkcjonowaniem 

autobusowej komunikacji miejskiej, przewidziano środki w kwocie 23.468 tys. zł.  

Administracja publiczna – ogółem   30.061.291,38 zł
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano kwotę 21.791.034 zł
Ponadto w ramach tego działu ujęto między innymi środki na:

– funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic  1.124.360 zł
– promocję miasta  1.866.000 zł
– składki członkowskie (związki i stowarzyszenia)  128.496 zł
– tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy  1.600.000 zł
– realizację zadań Wydziału Rozwoju, 
   Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej  489.000 zł
– koszty związane z obsługą finansową miasta  200.000 zł
– realizację projektu Odziedzicz Pracę w ramach EQUAL 14.853 zł.

Na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.383.548,38 zł,  
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
– rozbudowa klimatyzacji UM  1.000.000 zł
– budowa monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta – II etap 236.309 zł
– miejska sieć szerokopasmowa  247.883 zł
– Elektroniczna karta miejska, punkty dostępu do internetu – II etap 29.518 zł
– Rybnicki System Informacji Przestrzennej  111.838 zł

Na realizację w/w zadań miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków 
unijnych, zakupy inwestycyjne UM 758.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 
– ogółem   19.748.066,51 zł
W ramach tego działu mieszczą się m.in.: 

– dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  7.500.000 zł,
w tym: dotacja na remonty zasobów mieszkaniowych – 4.600 tys. zł oraz 

dotacja celowa – 2.900 tys. zł: na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 
Kolejowej (2.600 tys. zł) oraz zakup sprzętu informatycznego (300 tys. zł)
– środki na wykup gruntów i budynków  1.000.000 zł
– środki na opracowanie zmiany planów ogólnego zagospodarowania 
   przestrzennego gminy oraz koncepcje urbanistyczne  450.000 zł
– funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
   i kartograficznej  330.990 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne  76.967 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
– ogółem   11.966.800,00 zł
Na finansowanie instytucji kultury przeznacza się następujące kwoty:

– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  3.942.400 zł
– Rybnickie Centrum Kultury  2.356.100 zł
– Domy Kultury w dzielnicach miasta  2.366.100 zł
– Muzeum  1.139.000 zł

Na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 950 tys. zł, z prze-
znaczeniem na realizację następujących zadań:
– modernizacja DK Chwałowice   – 900.000 zł, 
– wymiana okien w budynkach filii 
   Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej   – 50.000 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 
653.800 zł.

Ponadto na remonty w tym dziale przewidziano kwotę 296 tys. zł.
c.d. na stronie 50
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Ogłoszenie 
Prezydenta Miasta Rybnika 
Zgodnie z art. 172 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249,  poz. 2104  
z późn. zm.) informuję, że dnia 3 grudnia III 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Katowicach pozytywnie zaopiniował 
przedłożony przez Prezydenta Miasta Rybnika 
projekt budżetu na 2008 rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, 
a także dołączoną do projektu uchwały bu-
dżetowej na 2008 rok prognozę kwoty długu 
Miasta Rybnik. Pełne teksty uchwał wraz  
z uzasadnieniem są zamieszczone na stronie 
internetowej miasta – www.rybnik.pl. Rybnik, 

Informacja dla przedsiębiorców korzystających 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych o obowiązkowym złożeniu w terminie do dnia 31 stycznia 2008 r., pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punk-
cie sprzedaży w 2007 roku (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 
Ponadto w dniu 31 stycznia 2008 r. upływa nieprzekraczalnym termin do wniesienia I raty opłaty 
za korzystanie z w/w zezwoleń. 

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
w powyższym terminie, powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa. 

Ponadto uprzejmie informujemy że przedsiębiorca, który nie dokona wpłaty I raty w usta-
wowym terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż 
po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integra-
cji Europejskiej Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, pok. 151, tel. 32/4223011 wew. 7191.

Kultura fizyczna i sport – ogółem   14.805.860,00 zł
W ramach tego działu ujęto środki na:  

– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4.969.960 zł
– Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”  784.900 zł
– pozostałe zadania w zakresie upowszechniania 
   kultury fizycznej  1.969.000 zł.

Na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 6.538 tys. zł,  
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
– basen kryty w dz. Boguszowie Osiedle   – 5.585.500 zł,
– modernizacja hali widowiskowo–sportowej 
   w dz. Boguszowice Osiedle   – 354.500 zł,
Na realizację w/w zadań miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków 

unijnych,
– modernizacja boisk sportowych w dzielnicach 
   Ochojec, Orzepowice, Niedobczyce  – 260 tys. zł, 
– budowa zaplecza szatniowo–socjalnego boiska 
   piłkarskiego przy ul. Podmiejskiej   – 200.000 zł,
– zakupy inwestycyjne MOSiR   – 101 tys. zł.

Ponadto na remonty i zakupy materiałów w tym dziale przewidziano 
514 tys. zł.

Ochrona zdrowia – ogółem   6.582.745,00 zł
Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego im. Jana 

Pawła II zaplanowano środki w kwocie 1.552.313 zł. Na zadania związane  
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii przewidzia-
no 2.500.000 zł. Wydatkowanie tych środków odbywać się będzie zgodnie  
z przyjętymi przez Radę Miasta programami. 

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano środki na 
modernizację stacji uzdatniania wody do basenu w Ośrodku Leczniczo–Re-
habilitacyjnym im. Jana Pawła II – 100.000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
– ogółem   13.283.231,22 zł
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie m.in.:
– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  5.950.000 zł
– Straży Miejskiej  2.481.220 zł
– ochotniczych straży pożarnych  346.180 zł
– Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  143.349 zł.
Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano środki na 

budowę nowego budynku Straży Miejskiej, przy ul. Reymonta – 4 mln zł.

4. Planowany na 2008 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochodami 
a wydatkami) wynosi 129.396.061,17 zł i zostanie sfinansowany przycho-
dami pochodzącymi: z kredytów (64.318.766 zł) i pożyczek (49.681.234 zł) 
oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu (15.396.061,17 zł). 

Planowany wskaźnik zadłużenia miasta na koniec 2008 roku, liczony 
w stosunku do prognozowanych dochodów, po odliczeniu zadłużenia  
z tytułu prefinansowania wynosić będzie 48,97% (wobec ustawowego 60%). 
Wskaźnik obsługi zadłużenia kształtować się będzie na poziomie 5,59% 
(ustawowy wskaźnik 15%).

W 2008 roku przypada termin wykupu serii D EMISJI 2002 obligacji 
komunalnych Rybnika (5,5 mln zł), a także spłata : 
– rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej na program kanalizacji sanitarnej (4.408.603,12 
zł) oraz modernizacje: Miejskiego Domu Pomocy Społecznej (297.384 
zł), Domu Kultury Boguszowice (250.395 zł) oraz kompostowni Zarządu 
Zieleni Miejskiej (117.000 zł),

– pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Euro-
pejskiej  (w łącznej kwocie 10.776.865,08 zł),

– rat kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa 
Krajowego (w łącznej kwocie 2.435.398,08 zł). 

5. Rada Miasta przyjęła również plany przychodów i wydatków Gminnego 
i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogra-
ficznym. 

Środki GiPFOŚiGW w łącznej kwocie 20.914 tys. zł będą przeznaczone 
między innymi na :
– realizowanie zadań modernizacyjnych 
   i inwestycyjnych służących ochronie środowiska 
   i gospodarce wodnej  8.230 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z gospodarką 
   odpadami i ochroną powierzchni ziemi  5.129 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza  4.326 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody  2.763 tys. zł

Środki PFGZGiK w kwocie 1.400 tys. zł przeznaczone zostaną na finanso-
wanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia  do prowadzenia 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

====================================
RAZEM  INWESTYCJE 269.347.117,02 zł
w tym:
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 100.366.829,84 zł
z tego
Z UNII EUROPEJSKIEJ 79.687.246,41 zł
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Podatki 2008 – Informacje ogólne
Stawki podatków lokalnych 
w Rybniku w 2008 roku
Informacje o stawkach podatkowych dostępne 

są na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz 
w Wydziale Podatków (Urząd Miasta, I piętro, 
sala 151). Opublikowane zostały także w grudnio-
wym (2007 rok) wydaniu „Gazety Rybnickiej”.

Przypominamy o terminach płatności podatków 
i opłat lokalnych w 2008 roku:
• od nieruchomości i rolnego: 17 marca,  

15 maja, 15 września i 17 listopada
• od środków transportowych: 15 lutego  

i 15 września
• od posiadania psów: 30 kwietnia oraz 15. dnia 

po wejściu w posiadanie psa.

Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać – nie ponosząc  

dodatkowych opłat:
• w kasach Urzędu Miasta (wejście od ul. Miejskiej, 

I piętro, sala 151) w godzinach pracy Urzędu,
• u inkasentów (dotyczy dzielnic: Zebrzydowice, 

Rybnicka Kuźnia i Orzepowice).

Wpłaty podatkowe
Wpłaty podatkowe mogą być również dokonywane 

na rachunek Urzędu Miasta Rybnika: Kredyt 
Bank S.A. I O/Rybnik nr 951500121412121005
26440000.

Inne informacje
W każde ostatnie dni terminu płatności  

podatków mieszkańcy mają możliwość bezpłatne-
go zaparkowania swoich pojazdów na dziedzińcu 
Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miejskiej) na czas 
zapłaty podatków.

Banki i poczta pobierają od wpłat opłatę  
w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą (pocz-
ta obecnie minimum 2,50 zł).

Wpłaty podatkowe realizowane w bankach oraz 
w urzędach pocztowych powinny być dokonywa-
ne na blankietach wpłat (zgodnych ze wzorem 
ustalonym przez Ministra Finansów), dostępnych  
w bankach i urzędach pocztowych.

Podatek od nieruchomości
Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia 

gruntu do określonego rodzaju użytków decydujące 
znaczenie mają zapisy w geodezyjnej ewidencji grun-
tów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach, 
np. w planie zagospodarowania przestrzennego, ani 
faktyczny sposób wykorzystywania gruntów).

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od 
podatku są grunty, oznaczone w geodezyjnej 
ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują 
się one w posiadaniu przedsiębiorców.

Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych od podatku zwolnione są między innymi grun-
ty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty 
zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:
• posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nierucho-

mości lub ich części stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego,

• właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodręb-
niono własność lokali).
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwe-

mu organowi podatkowemu wypełnioną informa-
cję o nieruchomościach i obiektach budowlanych  
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności  

uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) obowiąz-
ku podatkowego (np. zakup czy sprzedaż nierucho-
mości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego 
wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu 
użytkowania budynku lub jego części).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz 
spółki niemające osobowości prawnej, jednostki 
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych 
oraz jednostki organizacyjne Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są 
obowiązane:
• składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi 

gminy właściwemu ze względu na miejsce położe-
nia przedmiotów opodatkowania deklaracje na 
podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, 
sporządzone na formularzu według ustalonego 
wzoru, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu  
– w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie tego obowiązku,

• odpowiednio skorygować deklarację w razie 
zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia tych zmian,

• wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nie-
ruchomości – bez wezwania – na rachunek bu-
dżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące,  
w terminie do dnia 15 każdego miesiąca,

• obowiązek składania deklaracji na podatek od 
nieruchomości dotyczy również podatników 
korzystających ze zwolnień na mocy przepi-
sów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  
lub uchwały Rady Miasta Rybnika.

Podatek rolny
Podatkiem rolnym objęci są:

• posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne 
o pow. ponad 1 ha),

• posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji 
gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Ustawowo od podatku zwolnione są m.in.:

•użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione 
i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,

• użytki ekologiczne.
Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione 

od podatku są grunty zdegradowane wskutek 
działalności górniczej, o ile nie są związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej  
(po przedstawieniu zaświadczenia z kopalni  
o trwałej degradacji gruntów).

Stawki podatku w roku 2008 wynoszą:
• dla podatników posiadających do 1 ha użytków 

rolnych – 266,40 zł za 1 ha fizyczny,
• dla podatników posiadających powyżej 1 ha użyt-

ków rolnych (gospodarstwa rolne) – 133,20 zł  
za 1 ha przeliczeniowy.
Na rok 2008 zostały one obniżone, w stosunku 

do stawek ustawowych, uchwałą Rady Miasta 
Rybnika.

Podatek od środków transportowych
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do 

złożenia w terminie do 15 lutego 2008 r. deklaracji 
podatkowej na podatek od środków transportowych  
o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojazdach 
(DT-1/A) na drukach według wzoru ustalonego roz-
porządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.10.07 r.  
(Dz.U. Nr 205, poz. 1484). Na rok 2008 wprowadzo-
no nowe wzory deklaracji podatkowych.

Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku 
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta. Można je także pobrać w Wydziale Podatków 
(Urząd Miasta, I piętro, sala 151).

Od roku 2008 opodatkowaniu nie podlegają 
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej 3,5 tony.

W związku z rozstrzygnięciem Kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, zgodnie 
z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
stawka podatku od środków transportowych 
określona w § 1 pkt 2 lit. b) uchwały dla ciągników 
siodłowych lub balastowych przystosowanych  
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów od 31 ton do 36 ton włącznie (przy 2 osiach  
i innych systemach zawieszenia osi jezdnych) wynosi  
w 2008 roku 1.950 zł (tyle ile w 2007 roku). 

Opłata od posiadania psów
Od roku 2008 dotychczasowy podatek od posia-

dania psów został zastąpiony opłatą od posiadania 
psów. Zasady naliczania, pobierania i odpowie-
dzialności za nieuiszczone zobowiązania nie uległy 
zmianie.

Wszyscy posiadacze psów zobowiązani są do 
uiszczenia opłaty od ich posiadania. W 2008 roku 
stawka opłaty wynosi 55 zł od każdego psa. 

Doręczyciele decyzji podatkowych prosić będą 
o odręczne wypełnienie i podpisanie oświadczenia 
o posiadaniu (lub nie) psa.

Ustawowe zwolnienia z tej opłaty dotyczą:
• psów będących pomocą dla osób niepełno-

sprawnych (niewidomych, głuchoniemych, 
niedołężnych),

• psów będących w posiadaniu osób w wieku 
powyżej 65 lat prowadzących samodzielne 
gospodarstwo domowe – zwolnienie dotyczy 
jednego psa,

• psów utrzymywanych w celu pilnowania gospo-
darstw rolnych (w rozumieniu ustawy o podatku 
rolnym) – zwolnienie obejmuje po dwa psy na 
każde gospodarstwo.

Pomoc publiczna
Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawa-

na podmiotowi prowadzącemu działalność gospodar-
czą ze środków państwowych w jakiejkolwiek formie, 
która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji 
poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub 
produkcji niektórych towarów i która wpływa na wy-
mianę handlową między państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Co do zasady pomoc publiczna 
jest zakazana, ale dopuszcza się ją w konkretnych 
przypadkach, uregulowanych przepisami UE.

Pomoc de minimis
Wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą może być udzielone na zasadzie pomocy 
de minimis. Udzielona pomoc nie może jednak 
przekroczyć 200.000 EUR, a sektorze transportu 
drogowego – 100.000 EUR. Sumowane są kwoty 
pomocy (z różnych źródeł i w różnych formach) 
uzyskanej w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz 
dwóch poprzedzających go lat budżetowych.

Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie po-
mocy de minimis zobowiązany jest do złożenia:
• wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasadnie-

niem i dokumentami (przy czym przepisy szczegó-
łowe, np. ustawa – Ordynacja podatkowa, muszą 
przewidywać możliwość udzielenia wsparcia),

• zaświadczeń o pomocy de minimis oraz infor-
macji o pomocy otrzymanej w ciągu trzech lat 
budżetowych,

• oświadczenia, iż przedsiębiorca nie znajduje się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 51
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DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 
przy SKLEPIE MEDYCZNYM

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX” 
mgr rehabilitacji ruchowej

ADAM ZOSTAWA 

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 032 423 53-23, 0502 692 063 • Rybnik, ul. Kościuszki 19/6

•  PIECE WĘGLOWE STAŁOPALNE
•  RUSZTA, ZASUWY KOMINOWE
•  RURY, KOLANA PIECOWE
•  ŁOPATY WĘGLOWE I DO ŚNIEGU
•  SZCZOTKI DO CO I KOMINIARSKIE

P O N A D T O  W  S TA Ł E J 
OFERCIE: GWOŹDZIE, 
ŚRUBY, SIATKI, ZAMKI, 
WIERTŁA, NARZĘDZIA...

RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15
tel. 032 768-32-13

Oddział Rybnik, ul. Podmiejska
tel. 032 739-61-45

Oddział Mszana koło Jastrzębia
tel. 032 472-07-77

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic wwwww.w ololmemett.cocom.m plpl

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

•  LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 R.)
•  KADROWO-PŁACOWY
•  KSIĘGOWO-PODATKOWY
•  OBSŁUGI KOMPUTERA
•  J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI
•   PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW 

MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH

K U R S Y  2008

RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

F.H.U.
„GÓRECKI BIS”

• TŁUMIKI • KATALIZATORY
• HAKI HOLOWNICZE • AMORTYZATORY
• KLOCKI HAMULCOWE • FILTRY
• OLEJE • WYMIANY OLEJU
• KOMPLEKSOWE NAPRAWY BLACHARSKIE
• CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
• NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

W wybranych księgarniach na terenie Rybnika.
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DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 
przy SKLEPIE MEDYCZNYM

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX” 
mgr rehabilitacji ruchowej

ADAM ZOSTAWA 

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 032 423 53-23, 0502 692 063 • Rybnik, ul. Kościuszki 19/6

•  PIECE WĘGLOWE STAŁOPALNE
•  RUSZTA, ZASUWY KOMINOWE
•  RURY, KOLANA PIECOWE
•  ŁOPATY WĘGLOWE I DO ŚNIEGU
•  SZCZOTKI DO CO I KOMINIARSKIE

P O N A D T O  W  S TA Ł E J 
OFERCIE: GWOŹDZIE, 
ŚRUBY, SIATKI, ZAMKI, 
WIERTŁA, NARZĘDZIA...

RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15
tel. 032 768-32-13

Oddział Rybnik, ul. Podmiejska
tel. 032 739-61-45

Oddział Mszana koło Jastrzębia
tel. 032 472-07-77

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic wwwww.w ololmemett.cocom.m plpl

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

•  LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 R.)
•  KADROWO-PŁACOWY
•  KSIĘGOWO-PODATKOWY
•  OBSŁUGI KOMPUTERA
•  J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI
•   PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW 

MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH

K U R S Y  2008

RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

F.H.U.
„GÓRECKI BIS”

• TŁUMIKI • KATALIZATORY
• HAKI HOLOWNICZE • AMORTYZATORY
• KLOCKI HAMULCOWE • FILTRY
• OLEJE • WYMIANY OLEJU
• KOMPLEKSOWE NAPRAWY BLACHARSKIE
• CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
• NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

W wybranych księgarniach na terenie Rybnika.
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Ze względów technicznych 
„Kalendarz Imprez Miejskich” na luty 

dostępny jest tylko na stronie 
www.rybnik.pl 

Rybnik, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
 ul. Św. Józefa 30,

Budynek Główny, Hala Sportowa, Ekspozycja Zewnętrzna

zapraszamy wystawców 
do Biura organizacyjnego Giełdy: 

Izba Przemysłowo-Handlowa
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,

ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik,
tel./fax (032) 42 211 68, 42 37 566, 42 37 615, 

www.izbaph.rybnik.pl

Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika, Izba Przemysłowo 
– Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Rybnik, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,

4 – 6 kwietnia 2008

XIII GIEŁDA
BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA

materiały i usługi budowlane – technika grzewcza i sanitarna
wyposażenie wnętrz i ogrodów – projekty gotowe domów jednorodzinnych

sprzęt budowlany – materiały wykończeniowe



Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 42 23 681, 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, 
ul. Chrobrego 16, tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300
(pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 

w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Całodobowy Telefon Zaufania 42 33 555

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 
25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”
ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087 – wtorki, czwartki, soboty, niedziele 16.00–20.00

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych pon.–pt. 10.00–13.00, ul. Białych 7, p. 304
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,

ul. Ko ściusz ki 17, tel. 42 35 511, poniedziałek 10–12, środa 15–17, piątek 10–12.
Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, 

ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 
Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku

ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), tel. 42 46 429
Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki w godz. 14.00–15.00, pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4 w godz. 10.45–11.30.

oferuje następujące usługi:
• wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok • szeroki asortyment trumien 
• ko sme ty kę, ubranie i prze cho wy wa nie zwłok w chłodni – I  doba bez płat nie 
• wy na ję cie kaplicy do po grze bu z możliwością odprawienia mszy św. 
• usługi cmentarne • za mó wie nie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
• moż li wość załatwienia or kie stry • wy na ję cie au to bu su • umiesz cza nie 
    urny z pro cha mi zma rych w ko lum ba rium na te re nie cmen ta rza

Rybnik, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42 28 991

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula, Dominika Ingram–Nowaczyk (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna)
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie od po wia da.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 42 28 825, 42 60 070, 
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
DZIAŁ USŁUG POGRZEBOWYCH

Offsetdruk i media sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48, 

tel 033 857 70 90

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze od godz. 11.00 do 13.00 

w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsr.rybnik.pl.

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 0–32/43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 0–32/42 23 210
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w czwar tek 16.00–17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 

tel. 032/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów).
 W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
zaprasza na spo tka nia w każ dy ostat ni piątek mie sią ca 

do Domu Ka te che tycz ne go bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 032/42 24 170

Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 032/42 28 453, 
Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909,  ul. Sobieskiego 1. 

Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.
Bezpłatne porady prawne 

środy 16.30-18.30 i czwartki 16.00–18.00

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury w każdy czwar tek 16.00–18.00 w miejsko–powiatowym 

biurze SLD, ul. Białych 7, tel. 032/42 27 914.

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko–Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza 
w każdy poniedziałek i czwartek 14.30–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17, 

tel./fax 032/42 36 916, www.krzakala.pl
Biuro senatorskie Antoniego Motyczki, ul. 3 Maja 11, tel. 032 42 31 337, 0512 078 423 

czynne pon. 11.00-18.00, śr. 9.00-15.00, wt., czw., pt. 9.00-16.00.
Biuro poselskie Henryka Siedlaczka czynne w środy 15.00-18.00
Biuro poselskie Eugeniusza Wycisło czynne w piątki 15.30-17.00

Bezpłatne porady prawne w każdy wtorek – prosimy o wcześniejsze zapisy – 032 42 31 337

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek, środa 9.00 – 13.00 i w czwartek 13.00 – 17.00, 

ul. Białych 7/311, tel./fax 032/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080



Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15
www.republika.pl/centrummuzyczne

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

SMERFETKOWO
2 i 3-latki ćwiczą 

z opiekunem

STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, solfeż, 
choreografia, praca nad repertuarem wykonawczym)

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH
(gitara elektryczna)

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

R E J E S T R A C J A :  0 3 2  4 3 0  4 1  5 9

Gabinet Endokrynologiczny 
Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), 
osteoporoza, zaburzenia hormonalne

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A, ŚR. 18-19

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR OD 16

Gabinety Le kar skie

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(wjazd od salonu HONDA) 

Rejestracja od 14-tej,  tel. 032 432 77 94

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, badanie słuchu
tel. 032 433 10 24
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PRODUCENT 

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA 
PPHU „KONSEK” SP.J.

OKIEN I DRZWI PVC

Toyota Motor Poland i Toyota Bank Polska przedstawiają pionierski na polskim rynku program partnerski Toyota More. Oznacza on dla klientów Toyoty jeszcze więcej satysfakcji, 
więcej spełnionych oczekiwań i więc zrealizowanych pomysłow. By w pełni poznać znaczenie słowa „more” – wejdź na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Auris – zużycie paliwa (UE 80/1268 z późniejszymi zmianami) w cyklu mieszanym wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 5,0 do 7,1 l/100 km. Emisja CO2 (UE 80/1268 z późniejszymi zmianami) 
wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 131 do 166 g/km. Szczegółowe infomaracje o działalniach podejmowanych przez Toyotę w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących 
odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji, są zawarte na stronie internetowej: www.toyota.pl.

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK ul. Prosta 100, tel. 032 432 90 40, fax 032 432 90 66

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T wys. 4 m 
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

www.toyota.rybnik.pl 

S A T Y S F A K C J A  K T Ó R E J  N I E  D A  C I  K O N K U R E N C J A

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

Wodzisław Śląski 
ul.Targowa 12A 

tel. 032 4552859 w. 32Systemy okienne

370

2,50 zł
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